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Plats och tid Sammanträdesrum Boken, kl. 14.00-16.00 

Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande 

Jenny Delén (M), 1 vice ordförande 

Lars Ottosson (PF), 2 vice ordförande 

 

Övriga deltagande Annelie Börjesdotter, socialchef 

Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef VO § 165 

Björn Magnusson, enhetschef § 166 

Anna Nadmyr, MAS § 168 

Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare 

 

 

Utses att justera Lars Ottosson 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2017-10-16 kl. 16.20 

 
 Sekretessbelagda ärenden 

Ej sekretessbelagda ärenden 

§§ 169-179 

§§ 165-168 

 

 

Underskrifter 
 

Sekreterare 
 

   

  
Anders Ivarsson 
  

 Ordförande   

  
Elisabeth Holmer  

 

 Justerande   
  Lars Ottosson  

 
 

 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Socialnämndens arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 2017-10-16 
 

Datum för anslags uppsättande 2017-10-17 
 

Datum för anslags nedtagande 2017-11-09 

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

Underskrift   

  

Anders Ivarsson 
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SN au § 165 

Ej verkställda beslut 

SOC 2017/88 

Sammanfattning 

Patrik Wilhelmsson redovisar att vi totalt har åtta personer som 

väntar på särskilt boende, dels hemma dels på korttidsplatser. 

Totalt finns på de fem korttidsplatserna nu sex personer. Tre av 

dessa väntar på särskilt boende, liksom en person som för 

närvarande finns på ett externt korttidsboende. Fyra personer 

väntar i eget boende på särskilt boendeplats. Utredningarna på 

dem som flyttat in under året liksom på de som nu väntar efter 

att ha fått beslut har gåtts igenom för att kvalitetssäkra 

handläggningen. 

Strukturen på Österbo redovisas, där det idag är en uppdelning 

mellan korttid, somatik och demens. Förslag till förändring 

innebär att kortvårdsavdelningen görs om till en särskilt 

boendeavdelning. Fyra extralägenheter ställs om för att kunna 

användas till kortvård, exempelvis växelvård som avlastning 

av anhöriga. Bemanningstalet ses över för att närma sig 

kringliggande kommuner. Detta skulle innebära sex 

avdelningar för särskilt boende, varav fyra med inriktning mot 

demens. Med de föreslagna förändringarna skulle kön till 

särskilt boende kortas till en person. För att skjuta upp inträdet 

till hemtjänst sänds rehabpersonal på utbildning i syfte att 

erbjuda pensionärer träning som går att utföra i hemmet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-09 av nämnd-

/utredningssekreterare Anders Ivarsson. Patrik Wilhelmsson 

föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras 

________ 
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SN au § 166 

Verksamheten vid HVB Karpen 

 

Sammanfattning 

Björn Magnusson redovisar verksamheten vid HVB Karpen, 

där verksamheten nu dragits ner till en nivå som stämmer med 

behovet. IVO har begärt att en del av boendet ska anmälas som 

stödboende och att rutinerna för synpunktshantering ska ses 

över. Arbetsmiljöinspektionen och Söderåsens miljöförbund 

har också gjort tillsyner, vilka kommer att följas upp. 

Det har varit en påfrestande period med att stänga Loket och 

avveckla övertalig personal, men verksamheten har lyckats 

hålla fokus på barnen. I princip alla är i skolan dagligen, till 

skillnad mot hur det var i vintras. Det finns någon ungdom som 

fortfarande inte tillräckligt tar sitt ansvar, men verksamheten 

har på det hela taget utvecklats i en positiv riktning. Det är bra 

och positiv stämning, vilket märks bland både personal och 

barn. 

Kommunens arbetsmiljöenkät genomfördes nyligen, och 

resultaten ser bra ut med 80-85% nöjdhet. 

Det finns idag omkring 42 barn i verksamheten. De allra flesta 

har uppehållstillstånd.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras 

________ 
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SN au § 167 

Ekonomisk prognos per september 2017 

SOC 2017/64 

Sammanfattning 

Prognosen för helåret är fortsatt ett nollresultat. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-12 av ekonom Anders Ferm. 

Annelie Börjesdotter föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras 

________ 
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SN au § 168 

Hälso- och sjukvårdsavtal 

SOC 2017/ 

Sammanfattning 

Anna Nadmyr redovisar bakgrunden till det hälso- och 

sjukvårdsavtal som tecknats och som syftar till att de mest 

sjuka ska få vård i hemmet genom mobila vårdteam istället för 

att behöva åka till sjukhus. Kommunen hade inledningsvis 

uppfattningen att samordnade individuella planer (SIP) var en 

nyckel för att få avtalet att fungera, men det visade sig vara 

förändrat. Ett stort arbete utförs istället av flera olika 

kategorier, som sedan utmynnar i en SIP. 

För kommunens del planeras ett avtal med vårdcentralen för att 

lägga fast hur arbetet ska fungera här. Enligt avtalet ska 

jourläkare inställa sig inom två timmar, och då ska en 

sjuksköterska från kommunen följa med. 

Avtalet framstår som administrativt tungrott, men samarbetet 

med vårdcentralen i Perstorp fortskrider. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras 

________ 

 

 


