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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-01-17 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Boken, kl. 14.00-15.50 

Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande 

Jenny Delén (M), 1 vice ordförande 

Lars Ottosson (PF), 2 vice ordförande 

Berith Lantz (S), tjänstgörande ersättare 

Catharina Tann (S)  

 

Britt-Inger Andréasson (C) 

Torgny Lindau (PF) 

Göran Långström (PF) 

Edward Galia (SD) 

 

 

Övriga deltagande 

 

Christer Tingren (C), ej tjänstgörande 

ersättare 

Annelie Börjesdotter, socialchef 

 

Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef 

VO  

Anders Ferm, ekonom 

Anders Ivarsson, sekreterare 

 

 

Utses att justera Jenny Delén och Torgny Lindau  

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2018-01-17 kl. 16.00 

 
  

Paragrafer 

1-11 

ej sekretess 

1-11 

sekretess 

 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

 
 

  
Anders Ivarsson  

 

 Ordförande 
  

  
Elisabeth Holmer 

 
 

 Justerande 
Jenny Delén Torgny Lindau 

  
  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-01-17 

Datum för anslags 

uppsättande 

2018-01-18 Datum för anslags 

nedtagande 

2018-02-09 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Socialkontoret 

Underskrift  
 Anders Ivarsson, sekreterare 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-01-17 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 1 

Ekonomisk prognos december 2017 

SOC 2017/64 

Sammanfattning 

Ekonom Anders Ferm redovisar ekonomisk rapport och prognos per 

december 2017. Prognosen för året är ett nollresultat. 55 hushåll erhåller 

försörjningsstöd, vilket är på samma nivå som i november månad. 

Institutionsvård för barn har ökat något, tre barn är nu placerade varav två 

på SiS. Inga institutionsplaceringar för vuxna föreligger för närvarande. 

Integrationsenheten ger fortsatt ett bidrag till förvaltningens ekonomi. 

Hemtjänsten ligger på en brukartid om 62%. Trycket på hemtjänsten har 

minskat något, bland annat genom att några personer flyttat till särskilt 

boende. Fortfarande återstår en del omföringar inför bokslutet innan ett 

slutligt resultat kan redovisas. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport per december 2017. Anders Ferm föredrar ärendet. 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras. 

________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-01-17 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 2 

Intern kontrollplan 2018 

SOC 2017/225 

Sammanfattning 

Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att 

de av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen 

uppfylls. Internkontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom 

rutinorienterade kontroller skall säkerhet i system och rutiner samt 

rättvisande räkenskaper uppnås. 

Enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för intern kontroll 

ska en intern kontrollplan årligen antas av respektive nämnd. 

En bruttorisklista har upprättats inom socialförvaltningen. Med tanke på 

väsentlighet och risk har en internkontrollplan tagits fram inom följande tre 

områden: attestplan, årshjul/statistikinlämning samt 

behörighet/loggkontroll. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt 

från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställs i den 

interna kontrollplanen.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-09 § 1 

Tjänsteskrivelse av ekonom Anders Ferm daterad 2017-12-11 

Bruttorisklista 2018 

Förslag till internkontrollplan 2018 

Annelie Börjesdotter föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut 
Bruttorisklistan för 2018 godkänns enligt bilaga.  /.1 

Intern kontrollplan för socialnämnden 2018 antas enligt bilaga.  /.2 

Bruttorisklista och intern kontrollplan 2018 överlämnas till kommunstyrelsen. 

________ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-01-17 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 3 

Uppföljning av internkontroll 2017 
SOC 2017/3 

 Sammanfattning 

I internkontrollplanen 2017 beslutade nämnden att tre områden skulle 

undersökas; felaktig eller utebliven registrering av semesterdagar, felaktig eller 

utebliven registrering av sjukfrånvaro samt verkställighet av politiska beslut.  

De två första områdena har granskats genom stickprovskontroller och 

granskning i Qlikview. Upptäckta brister har åtgärdats, och personalen har 

informerats om dessa brister. Nya rutiner för kontroll har införts, för att 

minimera risken att brister inträffar igen. 

Det tredje området har granskats genom att fyra slumpmässigt utvalda ärenden 

har undersökts. Inga brister har därvid upptäckts. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-09 § 2 

Tjänsteskrivelse av socialchef Annelie Börjesdotter daterad 2018-01-03. 

Annelie Börjesdotter föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen 2017. 

_________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-01-17 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 4 

Socialnämndens mål 2018 

SOC 2018/3 

Sammanfattning 

Efter att kommunfullmäktige fastställt mål för kommunen 2018 i samband med 

sitt budgetbeslut, har förvaltningen arbetat fram förslag till mål för 

socialnämnden enligt följande: 

Kommuninvånarna är delaktiga och känner sig trygga i socialnämndens 

verksamhet. 

Ökad självförsörjning hos kommuninvånarna i Perstorps kommun. 

Socialnämnden ska verka för att förbättra barns uppväxtvillkor. 

Bemötande, service och engagemang ska förbättras. 

Medborgardialoger ska genomföras i samverkan med övriga aktörer. 

Arbetsplatserna ska präglas av god arbetsmiljö med hög trivsel. 

Socialnämndens verksamhet ska vara kostnadseffektiv. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-09 § 3 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-05 av socialchef Annelie Börjesdotter 

med förslag till beslut. Annelie Börjesdotter föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar föreslagna mål för 2018. 

________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-01-17 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 5 

Uppräkning av avgifter och hyror i Vård och omsorg 

 SOC 2018/2 

Sammanfattning 

Avgifter och hyror uppräknas årligen enligt prisbasbelopp och gällande 

hyresförhandlingar. 

För 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kr, vilket innebär en ökning med 1,56%. 

Gällande hyresförhandling som följs innebär en hyreshöjning med 53 

kr/lägenhet/månad. Även minimibelopp och förbehållsbelopp justeras med 

anledning av höjningen av prisbasbeloppet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-09 § 16. 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04 av verksamhetschef Patrik 

Wilhelmsson. Patrik Wilhelmsson föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut 

Nya hyror och avgifter för 2018 fastställs enligt bilaga. /. 

Socialförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av avgifter och 

hyressättning. 

________ 

Beslutet skickas till 

Socialchefen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-01-17 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 6 

Ordföranden informerar 

 

Sammanfattning 

Ny områdeschef på Ybbåsen, vid namn Johan Stensson, tillträder sin tjänst den 

29 januari. 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras. 

________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-01-17 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 7 

Socialchefens information 

Resultaten av mätningen av kontinuiteten i hemtjänsten har kommit. Resultaten 

påverkas bl.a. av hög sjukfrånvaro, men resultaten är inte bra. Vid en mätning 

idag skulle resultaten förmodligen ha varit bättre efter det arbete som gjorts med 

områdesindelningar. Ett samtal förs med personalen om Lapscare och planering.  

En ny mätning görs i februari-mars som kan presenteras i april. Från och med i 

början av februari förändras scheman i hemtjänsten vilket också bidrar till bättre 

kontinuitet. 

Intervjuer för den gemensamma tjänsten mellan barn- och utbildningsnämnden 

och socialnämnden pågår. En MAS finns på plats på 30%, i ett samarbete med 

Bjuvs kommun. Vidare finns en brottsförebyggare på 30%, i samarbete med 

Klippans kommun, med finansiering från kommunledningen centralt. En 

projektledare för digitaliseringsprojektet på Österbo tillträder sin tjänst i mars 

månad. Ett antal personer har sökt tjänsten som budget- och skuldrådgivare. 

_____ 

 

SN § 8 

Övrigt 

Patrik Wilhelmsson redovisar att kön till särskilt boende är en person, som fick 

sitt beslut den 2 januari och flyttar in den 20 januari. Det finns två tomma 

lägenheter, vilket innebär att den tidigare långa kön nu är borta. 

Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet har ännu inte givit några direkta 

konsekvenser, men det förefaller som om primärvården har svårt att svara upp 

mot kraven. 

_____ 

 

 

SN § 9 

Delgivning av protokoll 

a) Socialnämndens protokoll 2017-12-19 

b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-09 

c) Pensionärsrådets protokoll 2017-11-30 

_____ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-01-17 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 10 

Anmälan av delegationsbeslut 

a) Anställningsavtal december 2017 

b) Äldreomsorg/OF 2017-12-19—2018-01-16, lista 

c) Individ- och familjeomsorg 2017-12-19—2018-01-16, lista 

d) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-09 §§ 4-14 

 

Socialnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

Vid nästa sammanträde önskas en redovisning av ett av delegationsbesluten från 

Individ- och familjeomsorgen. 

_____ 

Beslutet skickas till  

Berit Birgmann 

 

 

 

 

SN § 11 

Anmälningsärenden 

a) Migrationsverket, Anslutningsavtal för användande av Migrationsverkets e-

tjänster 

b) Inspektionen för vård och omsorg, Beslut i tillsynsärende 

c) Förvaltningsrätten i Malmö, Dom mål nr 9256-17, Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 

d) Förvaltningsrätten i Malmö, Dom mål nr 9909-17, Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras 

_____ 


