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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-24

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Anders Eklund, Områdeschef på Österbo, presenterar sig. Nu ligger bemanningen i fas med 
hänsyn taget till de tomma lägenheter som funnits. Just nu är det två lediga platser, som mest 
var det nio platser lediga. Prognosen utan åtgärder hade varit ca 3 miljoner underskott men 
bör nu landa på 1 miljon i underskott vid slutet av året. 

§ 76

Sammanfattning av socialförvaltningens arbetsmiljöarbete 2017 
(ÅRA)
2018/128

Sammanfattning
Avseende helheten för ÅRA-arbetet på förvaltningen är den totala bedömningen att 
arbetsmiljöarbetet fungerar väl. Det finns struktur för samverkan, även om där i vissa delar 
finns identifierade brister.

Alla verksamheter utom en har deltagit i den årliga revisionen av arbetsmiljöarbetet. 
Förvaltningen har fört gemensamma diskussioner kring arbetsmiljöarbetet i samband med att 
målen för förvaltningen och koncernen arbetades fram. Det finns alltså en bra bild hos alla 
ansvariga över vad som fungerar bra och var ev brister finns. Detta bekräftas i protokollen 
från ÅRA. Flera av förra årets brister är åtgärdade t ex arbetet med diskussioner kring 
kränkande särbehandling, mål som belyser den psykosociala arbetsmiljön är antagna av 
socialnämnden. Målarbetet behöver efterföljas av tydliga strategier, detta är på gång bl a med 
en arbetsmiljöenkät inom omsorgen om äldre samt arbetet med riskanalyser behöver 
förbättras även om det skett förbättringar.
Hanteringen och rapporteringen av skador och tillbud behöver diskuteras mer på 
arbetsplatsträffarna (APT).  

Som helhet är nämndens bedömning att arbetsmiljöarbetet fungerar väl med ömsesidiga 
kontakter och diskussioner mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer då 
behov finns.

Socialnämnden beslutar

att Informationen noteras
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-24

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 77

Budget 2019
2018/77

Sammanfattning

Nulägesbeskrivning
Målet för verksamheterna inom socialtjänsten är att få en gemensam syn på 
uppdraget och utmaningarna, och en samsyn med övriga nämnder och aktörer 
kring medborgaren och dess behov. Förvaltningens arbete med ledning, 
styrning och uppföljning fortgår och intensifieras,  utifrån Socialnämndens 
antagna mål. 

Det finns en rad områden där det saknas eller kommer att saknas ekonomiska 
förutsättningar för nämndens fortsatta huvuduppdrag samt den utveckling som 
ligger i linje med detta.

Då underlaget för att bedriva HVB för barn (hem för vård och boende) inte 
längre finns, och det inte är ekonomiskt hållbart att bedriva HVB-verksamhet 
för tre barn, kommer boendet Karpen att avvecklas under 2018. Stödboendet 
för de äldre ungdomarna kommer att vara kvar. Syftet är att förstärka 
ungdomarnas egna resurser så att de blir så självständiga som möjligt. Denna 
avveckling kommer att innebära att verksamheten inte kommer att kunna 
drivas enbart med statsbidrag, då man ej kan slimma personalen till en sådan 
nivå. Då får kommunen använda tidigare års avsatta medel för avveckling. 
Detta för att kunna klara driften under avvecklingsfasen. De ekonomiska 
förutsättningarna kommer att förändras negativt i takt med att verksamheten 
saknar underlag för drivas vidare, detta trots att antalet nyanlända EBOS 
(egenbosättning) ökar.

Antalet lediga lägenheter på SÄBO är i dagsläget 15, om detta läge består 
kommer det att påverka socialnämndens budget positivt. Dock är det inget 
man kan säga med säkerhet i nuläget. Bedömningen är att det gått för kort tid 
för att konstatera en sådan trend. Fenomenet är detsamma som för HVB, trots 
lediga platser går det inte att slimma verkansamheten fullt ut då det är 24/7 
verksamhet som kräver en viss grundbemanning. 

Arbetsförmedlingen flaggar upp att det är 58 individer som går ur 
etableringen under hösten 2018. I dagsläget vet man inte hur många av dessa 
som kommer att klara sin egenförsörjning. Med all säkerhet kommer 
försörjningsstödet att öka. Dock vet man inte i dagsläget med hur mycket och 
hur läget är 2019, bara att det ökar.

Det är viktigt att socialnämnden får ekonomisk uppräkning och kompensation för beräknade 
kostnadsökningar per plats på institution samt familjehemsplaceringar, samt för kända och 
dokumenterade volymökningar som inte kan lösas inom befintlig ram.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-24

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Socialnämndens kompletteringsbudget 2019
Socialnämnden äskar medel för en fortsatt kompetenssatsning för de 21 vårdbiträden som 
utbildar sig till undersköterskor, med 500 tkr. I en översyn av helheten kring funktionshinder 
och socialpsykiatri vill nämnden undersöka om den har en kostnadseffektiv och kvalitativ 
verksamhet, och äskar 100 tkr för att ta in en extern konsult som med utomstående ögon och 
hög kunskap kan genomföra den. Nämnden har under året behövt fatta beslut om en placering 
i boende enligt LSS, efter att tidigare ha undersökt andra lösningar, och äskar för det 1 350 
tkr. 

När det gäller placering av barn, såväl frivilligt enligt Socialtjänstlagen (SoL) som tvingande 
placeringar enligt Lagen om vård av unga (LVU), ligger Perstorp högt över det nationella 
genomsnittet. I en jämförelse med 80 kommuner i den senaste undersökningen av Kostnad per 
brukare, KPB, ligger Perstorp i topp vad gäller placerade barn i alla former. För ytterligare en 
årsplacering enligt LVU äskar nämnden 2 400 tkr och för underfinansierade placeringar enligt 
SoL totalt 6,8 mnkr.

Under tidigare år har dessa obalanser kvittats mot överskott i andra verksamheter. På sikt 
riskerar ett omfattande underskott att uppstå för socialnämnden om inga åtgärder vidtas, 
eftersom medel från staten minskar efterhand. Nämnden behöver på sikt kostnadstäckning för 
de faktiska kostnader som finns för placeringarna.

Socialnämnden beslutar

att inte godkänna budget 2019 med dess ramförslag. Att med ramförslaget och 
kompletterande budgetunderlag för 2019 godkänna budgetförslaget och överlämna det till 
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-24

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 78

Ekonomisk rapport och prognos
2018/59

Sammanfattning
Anders Ferm redovisar ekonomisk rapport per augusti. Prognosen för året är fortsatt ett 
nollresultat.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-24

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 79

Redovisning 2018 Integrationsenheten
2018/86

Sammanfattning
Adisa Avdovic, Integrationsenheten, redovisar att under första halvåret har totalt 46 personer 
bosatt sig i kommunen, alla dessa på egen hand. Hälften är vuxna och andra hälften är barn. 
Under sommarperioden har man tagit emot ca sex familjer så antalen är något högre. 
Länsstyrelsen har som förslag att Perstorp ska ha antal mottagande på 0 för 2019. En del från 
etableringsersättning antas söka sig mot försörjningsstöd om de inte lyckats få jobb eller 
utbildning. 70% återkommer till försörjningsstöd men något lägre nu pga av högkonjunktur. 
Kommunen behöver sätta mer press på arbetsförmedlingen för att få bättre prognoser och få 
dem i arbete. Nämnden behöver kanske samarbeta tidigare och tydligare med 
arbetsförmedlingen. Integrationsenheten har samarbete inom familjen Helsingborg. Många 
familjer bor tillsammans med andra i hus som hyresvärdar hyr ut där upp mot 10-13 personer 
bor i en lägenhet med barn osv, trångbott. Åstorp har gjort en utredning kring detta för att se 
mönster, den som är lik den bilden Adisa har för Perstorp. Det förekommer enligt uppgift 
även köp av hyreslägenheter med kontrakt upp mot 10.000 kr för en lägenhet eller 
engångssumma upp mot 40.000 kr. Förhoppningar är att pengar från DELMOS kan ge 
resurser för att jobba med denna fråga tillsammans med andra insatser mot segregation.

Socialnämnden beslutar

att Informationen noteras
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-24

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 80

Kostförsörjningen Vård och Omsorg
2018/25

Sammanfattning
Med anledning av Söderåsens miljöförbunds tillsyn och kontroll gällande livsmedelshantering 
i Hemtjänsten (SOC2017/205:1) den 27 oktober 2017 har problemet kring värmehållning av 
matdistributionen belysts.

Förvaltningen fick  2018-01-29 i uppdrag av socialnämnden att utreda möjligheterna till att 
införa kyld mat i verksamheterna.

Utredningen har kommit fram till att det mest effektiva, ekonomiska och säkraste ur 
livsmedelssynpunkt är att gå över till kyld mat i Vård och omsorgs verksamheter.

Socialnämnden beslutar

att socialförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kostverksamheten införa kyld mat i 
Vård och omsorgs verksamheter.

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-24

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 81

Lägesrapport digitaliseringsprojekt

Sammanfattning
Frida Beijer, projektledare för DIDEC, berättade om var DIDECprojektet befinner sig idag 
och vad som hänt sedan hon senast redovisade projektet vid socialnämndens sammanträde i 
maj 2018.
Sedan maj har projektet främst:

- fokuserat på att marknadsföra sig mot företag, för att samla input kring vad företag 
efterfrågar hos en testmiljö samt för att marknadsföra möjligheterna med testbädden för 
företagen,
-  arbetat fram ett första utkast på verksamhetsmodell för testbädden som ska testas ht 2018/ 
vt 2019 samt
- lanserat e-tjänst för företags anmälan till testbädden

Projektledaren redovisade även att följande väntar under hösten 2018:

- ansökan till testbädd omgång 1 stänger 5 oktober, därefter inleds första testomgången med 
två workshops ihop med ambassadörer, företag och forskare. Syftet med workshop är att få 
samsyn kring värdet och behovet av företagens olika produkter. Efter det att två workshops 
hållits, kommer faktiska tester inledas.
- att det hittills kommit in 4 st ansökningar.
- projektet deltar i e-hälsokonferens i Kristianstad den 4/10, samt i intervju med 
Kommunförbundet Skåne den 26/9.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-24

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 82

Ordförandens information

Sammanfattning
Ingen information vid detta sammanträde.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-24

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 83

Förvaltningschefens information

Sammanfattning
Maria Andersson, nuvarande MAS, kommer tillträda på heltid som MAS, och även arbeta 
med verksamhetsutveckling inom vård och omsorg. Arbetsmiljöverket ska få inskickat 
material den 30 oktober utifrån de frågeställningar som kom upp vid deras inspektion tidigare 
under året. 8 - 28 oktober kommer medarbetarundersökningen vara ute i verksamheterna. 
Ybbåsens lokaler är inte bra, inga toaletter är godkända utifrån inspektionen från 
arbetsmiljöverket.  Avståndet ska vara 80 cm men är idag 60 cm fritt utrymme runt handfat, 
toalettstol eller säng för man ska kunna vara behjälplig för brukare. Ybbåsen är slitet, bland 
annat ytskikt. 15 miljoner är beräknad kostnad för att lösa toalettproblematiken, sen 
tillkommer kostnader för att hantera de andra bristerna. Arbetsmiljöverket kan stänga 
verksamheten, om inte åtgärder vidtas. Alla nya beslut om brukare med särskilt boende läggs 
just nu på Österbo. Huset byggdes 1974, som ett servicehus. Nämnden efterlyser de resurser 
för fastighetsunderhåll som ingår i den hyra som betalas.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-24

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 84

Övrigt

Sammanfattning
Elcyklar är stulna från hemtjänsten vilket är kostsamt för verksamheten, och gör att 
otryggheten ökar. Koden för låset till cyklarna är bytt.  

Socialnämnden beslutar

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-24

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 85

Delgivning av protokoll

Sammanfattning
a) Socialnämndens protokoll 2018-08-21
b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-11
c) Kommunala pensionärsrådets protokoll 2018-08-23
d) Kommunala handikapprådets protokoll 2018-09-17

Socialnämnden beslutar

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-24

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 86

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning
a) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-11 §§ 129-132
b) Individ- och familjeomsorg 2018-06-13—09-21, lista
c) Äldreomsorg/OF 2018-06-13—09-21, lista
d) Anställningsavtal juni-augusti 2018

Socialnämnden beslutar

att redovisningen av delegationsbesluten godkänns
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-24

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 87

Anmälningsärenden

Sammanfattning
a) Kammarrätten i Göteborg, dom i mål nr 3267-18, Beredande av vård av unga. 
Kammarrätten avslår överklagandena.
b) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål nr 7590-18, Bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet.
c) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål nr 5047-18, Bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet.
d) Helsingborgs tingsrätt, dom i mål nr T 3504-18, vårdnad om barn.
e) Helsingborgs tingsrätt, dom i mål nr T 4414-17, vårdnad om barn.
f) Blekinge tingsrätt, dom i mål nr T 1009-17, vårdnad om barn.
g) Helsingborgs tingsrätt, dom i mål nr T 4812-18, vårdnad om barn.
h) Inspektionen för vård och omsorg, återrapport efter åtgärdskrav på HVB Karpen. IVO 
avslutar ärendet.
i) Kommunfullmäktige, protokollsutdrag § 54/2018, reglemente för socialnämnden
j) Kommunfullmäktige, protokollsutdrag § 61/2018, reglemente för pensionärsrådet
k) Kommunfullmäktige, protokollsutdrag § 62/2018, reglemente för handikapprådet
l) Kommunala handikapprådet, protokollsutdrag § 21/2018, information angående önskemål 
om träffpunkt

Socialnämnden beslutar

att notera informationen
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