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Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Boken kl. 13.00–15.05 

Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande 

Jenny Delén (M), 1 vice ordförande 

Lars Ottosson (PF), 2 vice ordförande 

 

Övriga deltagande Annelie Börjesdotter, socialchef 

Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare 

Britt Tullberg, verksamhetschef IFO 

Jasmina Mehmedovic, socialsekreterare § 44-45 

 

 

Utses att justera Lars Ottosson 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2017-03-09 kl. 15.00 

 
 Sekretessbelagda ärenden 

Ej sekretessbelagda ärenden 

§§ 40-48 

§§ 49-54 

 

 

Underskrifter 
 

Sekreterare 
 

   

  
Anders Ivarsson 
  

 Ordförande   

  
Elisabeth Holmer  

 

 Justerande   
  Lars Ottosson  

 
 

 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Socialnämndens arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 2017-03-07 
 

Datum för anslags uppsättande 2017-03-10 
 

Datum för anslags nedtagande 2017-04-04 

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

Underskrift   

  

Anders Ivarsson 
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SN au § 49 

Patientsäkerhetsberättelse 2016 

SOC 2017/69 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse daterad 2017-02-08 av Sas Kristian 

Håkansson och MAS Anna Nadmyr. Annelie Börjesdotter 

föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning 

Vårdgivaren, Socialnämnden i Perstorps kommun, ansvarar för 

god och säker vård inom den kommunala hälso- och 

sjukvården. Under 2015 påbörjades arbetet med ett 

övergripandeledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Första led var att nämnden antog detta. Målet under 2015 har 

varit att integrera omsorgen i system. Målet kvarstår och 

arbetet fortsätter 2017. En väsentlig del av kvalitetsarbetet är 

att använda bedömningsinstrument som finns i 

kvalitetsregistren. 

 

Senior Alert 

Antalet registreringar med åtföljande åtgärdsförslag har 

minskat. Målet nu är att öka antalet bedömningar till minst 

2015 års nivå. Antal registreringar i hemsjukvården är noll och 

måste förbättras. Målsättningen med ytterligare utökning, 

blåsdysfunktion/inkontinens, i registret har inte kunna nås. 

 

Palliativregistret 

Täckningsgraden är god och ska bibehållas. Förbättringar inom 

enskilda områden bör ske. 

   

BPSD 

BPSD är väl förankrat. Inga utbildningstillfällen för personalen 

har genomförts under 2016 vilket bör erbjudas under 2017. 

Under 2017 ska fortsatt utveckling ske. 

 

Avvikelser 

Totala antalet avvikelser har minskat under 2016. Detta kan ses 

som ett resultat utifrån åtgärder som vidtagits framför allt i 

hemsjukvård/hemtjänst. 
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8 stycken externa avvikelser har inkommit och har tagits 

omhand. Samtal med klagande har hållits och detta har 

diskuterats vid sammankomster med personalgruppen. 

Avvikelser har dock inte bearbetats på ett önskvärt sett. 

Anledningen av detta får tas vidare i kvalitetsutvecklingen. 

Under 2016 är 12 Lex Sarah och fem Lex Maria diarieförda. 

 

Läkemedelsgenomgångar  

Läkemedelsgenomgångar har genomförts både på SÄBO och 

inom hemsjukvården enligt författning.  

 

Dokumentation 

Inom hälso- och sjukvården är dokumentationen viktig. Detta 

för att säkerställa god och säker vård samt säkra 

informationsöverföringen. Dokumentationen skall vara korrekt 

och fullständig. Dokumentationen kräver dock fortsatta 

insatser för att nå en bra nivå. Utbildning till 

omvårdnadspersonal samt biståndshandläggare kommer 

genomföras 2017. 

 

Omvårdnad vid demenssjukdom 

Silviasyster och Silvia sjuksköterska finns anställd och har 

under året varit stödjande till övrig personal vid uppkomna 

situationer. Arbetet med BPSD har fortskridit i god takt. 

 

Samverkan 

Förvaltningen har deltagit i arbetet i och omkring 

Ledningskraft – Bättre liv för sjuka äldre har fortgått under 

2016. Målsättningen har varit att patienten ska kunna åldras 

med trygghet och självbestämmande med tillgång till en god 

vård och omsorg. Detta förutsätter samverka med Region 

Skåne och kommuner. Diskussioner har förts kring det nya 

hälso- och sjukvårdsavtalet och vad det kan innebära för 

enskilda kommuner. I detta deltar kommunen i samverkan med 

KFSK i denna fråga. En nystart på samarbete mellan 

vårdcentral och kommun har upprättats på initiativ av MAS 

 

Arbetsutskottets förslag till Socialnämndens beslut 

Patientsäkerhetsberättelse 2016 fastställs. 

________ 
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SN au § 50 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten 

SOC 2016/220 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande daterat 2017-02-24 av handläggare Emma 

Noble, med förslag till beslut. Annelie Börjesdotter föredrar 

utredningen. 

 

Sammanfattning 

Vincents Kök AB 556837-9522 har ansökt om tillfälligt 

serveringstillstånd till allmänheten 2017-03-17—18 kl 20-01 i 

Folkets Park föreningslokaler, för att servera spritdrycker, vin, 

öl och andra jästa alkoholdrycker. Efter genomförd utredning 

och samtal med sökanden under utredningens gång bedöms att 

bolaget visat att det uppfyller de  högt ställda krav på 

lämplighet som ställs enligt Alkohollagen för att meddelas 

serveringstillstånd. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Vincents Kök AB 556837-9522 beviljas tillfälligt tillstånd enligt 8 

kap Alkohollagen att till allmänheten servera spritdrycker, vin, 

starköl och andra jästa alkoholdrycker i Folkets Park 

föreningslokaler på Parkvägen 4 i Perstorp. Serveringsytan framgår 

av bilaga till beslutet. Ansökan gäller servering 2017-03-17—18 kl 

20:00-01:00. 

________ 
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SN au § 51 

Migrationsverkets uppdrag att anvisa kommuner att 

ta emot nyanlända 

SOC 2017/71 

Beslutsunderlag 

Migrationsverkets skrivelse 2017-02-20 

 

Sammanfattning 

Migrationsverket uppmärksammar i en skrivelse att verket 

sedan årsskiftet tagit över Arbetsförmedlingens tidigare ansvar 

att anvisa kommuner att ta emot nyanlända enligt 

bosättningslagen (2016:38). Utgångspunkten i 

bosättningsarbetet är att de kommuntal och den årsplanering 

som kommunerna får, i kombination med tidsfristen för 

bosättningen, ska skapa förutsättningar för ett tryggat 

mottagande. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Skrivelsen läggs till handlingarna. 

Till Socialnämndens sammanträde i maj bjuds Arbetsförmedlingen 

och Arbetsmarknadsenheten in för samtal om etablering. 

________ 

Delgivning 

Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsförmedlingen 
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SN au § 52 

Samråd för detaljplan del av Perstorp 23:4 vid kv. 

Syrenen (ny parkering) 

SOC 2017/72 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från byggnadskontoret 2017-03-01 

 

Sammanfattning 

Byggnadskontoret har i uppdrag att upprätta detaljplan för 

parkmarken som utgör del av Perstorp 23:4. Syftet är att 

planlägga parkmarken som allmän parkeringsplats, för att 

utöka parkeringsmöjligheterna i centrum. 

 

Arbetsutskottets förslag till Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra mot förslaget. 

________ 
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SN au § 53 

Samråd för detaljplan för Bälinge bad och camping, 

Bälinge 15:252 m.fl. 

SOC 2017/73 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från byggnadskontoret 2017-03-01 

 

Sammanfattning 

Byggnadskontoret har i uppdrag att upprätta detaljplan för 

fastigheten Bälinge 15:252 m fl. Syftet är att reglera, 

säkerställa och utveckla campingverksamheten och badet på 

fastigheten och intilliggande samfällighet, samt säkerställa 

strandskyddets värden. Vidare ska planen tillhandahålla tydliga 

bestämmelser för området, så att karaktären bibehålls.. 

 

Arbetsutskottets förslag till Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra mot förslaget. 

________ 
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SN au § 54 

Socialchefens information 

 

Arbetet med digitaliserad socialtjänst fortlöper genom 

samarbete med Norge, bland annat finns tankar på digital 

minneslåda och hur detta ska kombineras med befintliga 

ankomstsamtal och där ta tillvara de tekniska möjligheter som 

finns för kommunikation. En ansökan till Vinnova planeras, 

och en kontakt har även etablerats med FoU-enheten i 

Helsingborgs stad. Chef i beredskap kommer att organiseras, 

utifrån Arbetsmiljöverkets synpunkter, med de totalt nio chefer 

som finns tillgängliga i förvaltningen. Vikariepool är på väg att 

inrättas, inledningsvis som ett projekt finansierat av de statliga 

medlen för äldreomsorgen. Kostnad per brukare (KPB) 

kommer och lämnar en redovisning vid nämnden. 

________ 

 

 


