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Socialnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-09-13 

 
 

   Utdragsbestyrkande 

    
    
 

1 

 
 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Karpen, kl. 07.30-11.00 

Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande 

Britt-Inger Andréasson (C), tjänstgörande ersättare 

Göran Långström (PF), tjänstgörande ersättare 

 

Övriga deltagande Annelie Börjesdotter, socialchef 

Britt Tullberg, verksamhetschef IFO 

Frida Beijer, EU-samordnare § 130 

Anders Ferm, ekonom § 129-131 

Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare 

 

 

 

 

Utses att justera Göran Långström 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2017-09-13 kl. 11.30 

 
 Sekretessbelagda ärenden 

Ej sekretessbelagda ärenden 

§§ 134-160 

§§ 127-133, 161 

 

 

Underskrifter 
 

Sekreterare 
 

   

  
Anders Ivarsson 
  

 Ordförande   

  
Elisabeth Holmer  

 

 Justerande   
  Göran Långström  

 
 

 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Socialnämndens arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 2017-09-13 
 

Datum för anslags uppsättande 2017-09-14 
 

Datum för anslags nedtagande 2017-10-09 

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

Underskrift   

  

Anders Ivarsson 
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SN au § 127 

Icke verkställda beslut kvartal 2 2017 

SOC 2017/88 

Sammanfattning 

Sex beslut avseende särskilt boende hade en verkställts inom 

tre månader, under andra kvartalet 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-10 av nämnd-

/utredningssekreterare Anders Ivarsson. Anders Ivarsson och 

Annelie Börjesdotter föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras 

________ 
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SN au § 128 

Socialförvaltningens arbetsmiljöarbete (ÅRA) 2016 

SOC 2017/156 

Sammanfattning 

Samtliga av förvaltningens verksamheter har deltagit i den årliga 

revisionen av arbetsmiljöarbetet. Som helhet kan undertecknad 

konstatera att det fungerat väl med engagerade medarbetare och ett 

gott klimat. De frågeställningar och förbättringsområden som 

kommer upp löpande, hanteras på ett tillfredställande sätt inom 

respektive områdes APT, medarbetarsamtal, lönesamtal etc. 

Förbättrad struktur för Fas 05 dvs FÖSAM, LOSAM och APT har 

under våren diskuterats med de fackliga organisationerna med ett 

gynnsamt resultat. Dock finns det ytterligare områden som 

identifierats i den årliga revisionen som behöver extra fokus.     

Förvaltningen som helhet behöver arbeta mer strukturerat med 

skriftliga riskanalyser som analyseras tillsammans med 

medarbetarna, vid tex förändringar i verksamheterna. Mål och 

strategiarbetet för den psykosociala  arbetsmiljön behöver 

intensifieras. Det har förekommit anonyma anmälningar om 

kränkningar, detta behöver tas upp och diskuteras på bl a APT.  

Övertid har förekommit, då brist på vikarie är en aktuell fråga. Ett 

planeringsarbete pågår avseende inrättande av en resurs- och 

vikariepool för omsorgsförvaltningen. 

Introduktionsprogrammet för bl a förvaltningens semestervikarie 

behöver justeras. Befintliga strategier för hot och våld behöver 

diskuteras och ev. omarbetas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17 av socialchef Annelie 

Börjesdotter. Annelie Börjesdotter föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras 

________ 
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SN au § 129 

Samrådsremiss Planförslag för Perstorps kommun 

Översiktsplan 2030 

SOC 2017/151 

Sammanfattning 

Socialnämnden har fått möjlighet att lämna remissvar på 

förslaget till översiktsplan för Perstorps kommun. Nämnden 

vill uppmärksamma den tilltagande problematiken med 

trångboddhet, som bland annat beror på att förhållandevis 

många nyanlända söker sig till kommunen för egen bosättning. 

Det är vidare av största vikt att utbyggnaden av bredband/fiber 

kommer till stånd i hela kommunen, för att göra det möjligt att 

erbjuda en god omsorg till alla invånare.  

När det i förslaget talas om regionala förutsättningar tas 

morgondagens välfärdstjänster upp. I dessa är en digitaliserad 

socialtjänst en framträdande del. Nämnden instämmer i 

skrivningarna om vision för 2030, där samarbetet mellan 

socialtjänst och skola tas upp, liksom rådgivning kring 

skuldsanering m.m. Ledorden om Service, Engagemang och 

Bemötande behöver ständigt hållas levande, och förankras 

bland nya och gamla medarbetare. Det är angeläget att fortsätta 

utvecklingen av stationsområdet, både för invånare och 

inpendlande medarbetare. Tillgänglighetsfrågor behöver lyftas 

fram, såväl interiört som exteriört. Exempel kan vara väl 

fungerande hörslingor i lokaler, eller möjligheter för 

rullstolsburna att komma ut i skog och mark. Nämnden ser 

med tillförsikt fram mot fortsatta insatser för utemiljöerna vid 

äldreboendena. 

Planerna på trygghetsboende ligger väl i linje med vad som 

föreslås i översiktsplanen, och skulle bidra till att lösa vissa 

tillgänglighetsfrågor samtidigt som det skulle göra flyttkedjor 

möjliga. Det är viktigt att stödja kvarboendeprincipen på olika 

sätt, för att säkerställa att det antal platser i särskilt boende som 

nu finns är tillräckligt. Kollektivtrafiken idag utgörs främst av 

järnvägen, busslinjen längs väg 24 och kompletteringstrafikens 

linje 528. Därför är det en riktig ansats att lyfta fram behoven 

av en nord-sydlig förbindelse längs väg 108.  
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Tillgänglighetsfrågorna för äldre och för personer med 

funktionsnedsättning är avgörande för att göra kollektivtrafiken 

tillgänglig för alla kunder. Avslutningsvis instämmer nämnden 

i behovet av en fysisk miljö som stimulerar möten mellan olika 

grupper. 

En översyn av korrektur och avstavning bör ske innan 

översiktsplanen får sin slutliga utformning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-11 av socialchef Annelie 

Börjesdotter. 

Remiss: Planförslag till översiktsplan 2030, Perstorps 

kommun, Byggnadskontoret 2017-08-09 

Annelie Börjesdotter föredrar ärendet 

 

Arbetsutskottets förslag till Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget. 

________ 
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SN au § 130 

Testbädd för digitalisering 

 

Sammanfattning 

Syftet med Digital Innovation för Demensvård (DIDEC) är att öka 

innovationskraften, konkurrenskraften och därmed tillväxten inom 

Life Science SMF:S inriktade mot tekniklösningar för demensvård. 

Idag är demensvården en sluten verksamhet med få möjligheter till 

samskapande mellan idéägare (teknikföretag) och behovsägare 

(verksamheten) samt andra viktiga aktörer så som demensföre-

ningen, anhöriga och akademi. Projektmålet är att utveckla en verk-

samhetsmodell innehållande metodik för förbättrat samskapande 

mellan dessa aktörer kring välfärdsteknik inom demensvård.  

I projektet kommer förvaltningen att ställa om Österbo till en 

testbädd, där man arbetar fram en förbättrad metodik för 

samskapande inom demensvården där företagens behov av testbädd 

är styrande men där andra aktörers kompetens, inkluderat Österbos 

omvårdnadspersonal, utgör viktiga verktyg för att företagen ska 

kunna producera behovsanpassade och bärkraftiga produkter.  

Långsiktiga effekter för DIDEC är ökad innovationskraft och 

tillväxt bland de regionala välfärdsteknikföretagen, samt förbättrad 

hälsa och ökad livskvalité bland individer med demenssjukdom. 

För att nå projektmålet kommer projektet att arbeta utifrån ett 

utmaningsdrivet förhållningssätt, och tillämpa behovsgenererings-

aktiviteter i form av Open Innovation-workshops. Dessa workshops 

kommer att äga rum på Österbo demensboende med deltagare från 

Perstorps kommun (omvårdnadspersonal), men även forskare, 

företag/testutförare samt ideell sektor förväntas delta. Detta för att 

skapa bästa förutsättning för behovsanpassade produkter. 

 

Beslutsunderlag 

EU-samordnare Frida Beijer föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Utskottet ställer sig bakom det beskrivna projektet. 

________ 



 7 (10) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-09-13 

 
 

   Utdragsbestyrkande 

    
    
 

7 

 

 

 

 

 

SN au § 131 

Budget 2018 

SOC 2017/92 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har beslutat om ekonomiska nettoramar för de 

kommande tre åren, vilket för 2018 innebär en minskning av 

socialnämndens ram till 143 mnkr mot bakgrund av att kostenheten 

flyttas till kommunstyrelsens ansvar. Socialförvaltningen har 

arbetat fram ett budgetförslag utifrån de nya förutsättningarna, med 

en omslutning på ca 205 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-29 av socialchef Annelie 

Börjesdotter. Ekonom Anders Ferm föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets förslag till Socialnämndens beslut 

Budgetförslaget godkänns. 

________ 

 

Göran  Långström deltar inte i beslutet. 
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SN au § 132 

Delegationsordning för socialnämndens 

verksamheter 

SOC 2017/143 

Sammanfattning 

Socialnämndens delegationsordning har genomgått en översyn, och 

erhållit en något förändrad struktur som ska underlätta arbetet. 

Ärendet återremitterades av arbetsutskottet 2017-08-08. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 av socialchef Annelie 

Börjesdotter. 

Reviderat förslag till delegationsordning för Socialnämndens 

verksamheter. Annelie Börjesdotter föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets förslag till Socialnämndens beslut 

Socialnämnden delegerar beslutanderätt enligt 

delegationsordningen att gälla från och med 2017-10-01. 

Förvaltningsrättsdomar redovisas även i arbetsutskottet. 

Förteckning över beslut fattade enligt delegation redovisas för 

nämnden, vilket upphäver beslutet i § 194/2003. 

________ 
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SN au § 133 

Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg 

SOC 2017/132 

Sammanfattning 

2017-04-11 och -12 genomförde Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) en föranmäld inspektion vid HVB-hemmen Karpen, Lill-

Karpen och Loket. IVO uppmärksammade ett antal brister och 

begärde redovisning avseende hur nämnden ska åtgärda bristen på 

anmälan om stödboende samt hur nämnden ska säkerställa att 

synpunkter från bland annat IVO tas emot, utreds, hanteras och 

dokumenteras. Av redovisningen framgår hur dessa brister ska 

hanteras. Redovisning av inkomna synpunkter sker till nämnden i 

april och oktober. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning daterad 2017-09-06 av verksamhetschef Britt 

Tullberg, med förslag till beslut. Britt Tullberg föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott antar förslaget till redovisning som 

sitt eget och översänder detsamma till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). 

________ 

Beslutet skickas till 

IVO 
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SN au § 161 

Övrigt 

 

Göran Långström tar upp kommunens beredskap för oväntade 

våldshandlingar. Socialchefen tar upp frågan i 

Trygghetsgruppen, tillsammans med den nyligen tillträdda 

kommunpolisen. På kommunens hemsida finns viss 

information vad gäller radikalisering, det kan finnas skäl att ta 

upp frågan vidare i Familjen Helsingborg. 

________ 

 

 


