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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-05-16 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00-16.45 

Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande 

Jenny Delén (M), 1 vice ordförande 

Lars Ottosson (PF), 2 vice ordförande 

Anders Westerlund (S) 

Torgny Lindau (PF) 

Berith Lantz (S), tjg ersättare §§ 52-60 

16.00-16.45 

 

 

Catharina Tann (S) 

Britt-Inger Andréasson (C) 

Göran Långström (PF) §§ 45-51 

14.00-16.00 

Edward Galia (SD) 

 

Övriga deltagande 

 

Christer Tingren (C), ersättare  

Berit Lantz (S), ersättare §§ 45-51 

Annelie Börjesdotter, socialchef 

Britt Tullberg, verksamhetschef IFO 

Anders Ferm, ekonomi 

Frida Beijer, EU-strateg §§ 48-49 

 

Anders Ivarsson, sekreterare 

Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef 

VO 

Adisa Avdovic, 

integrationssamordnare § 46 

 

Utses att justera Lars Ottosson och Catharina Tann  

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2017-05-16 kl. 17.00 

 
  

Paragrafer 

45-60 

ej sekretess 

45-52, 54-60 

 

sekretess 

53 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

 
 

  
Anders Ivarsson  

 

 Ordförande 
  

  
Elisabeth Holmer 

 
 

 Justerande 
Lars Ottosson Catharina Tann 

  
  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-05-16 

Datum för anslags 

uppsättande 

2017-05-17 Datum för anslags 

nedtagande 

2017-06-09 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Socialkontoret 

Underskrift  
 Anders Ivarsson, Sekreterare 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-05-16 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 

 

 

 

 

SN § 45 

Situationen inför sommaren VO 
SOC 2017/104 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av MAS Anna Nadmyr daterad 2017-05-11. Patrik 

Wilhelmsson föredrar ärendet. 

 Sammanfattning 

Sommaren är en utmaning för all vårdverksamhet i Sverige, då en hel 

personalstyrka ska ha semester under ett par korta månader. 

Sjuksköterskebemanningen är en särskild utmaning. Verksamhetschef och 

MAS har arbetat fram ett sommarschema utifrån önskemål och behov, samt 

den knappa tillgång på sjuksköterskor som är för handen. Bemanningen av 

sjuksköterskor är fulltalig över sommaren, och alla sjuksköterskor kommer att 

utgå från Ybbåsen på morgnarna. Förvaltningen har gjort en riskanalys inför 

sommaren. Det har varit några avhopp bland rekryterad baspersonal inför 

sommaren, men situationen ser acceptabel ut. Strävan är att anställa 

sommarvikarier som är undersköterskor eller under utbildning. 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras 

_________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-05-16 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 46 

Statistik från integrationsenheten kv 1 2017 

SOC 2017/89 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-20 av integrationssamordnare Adisa 

Avdovic. Adisa Avdovic föredrar ärendet. 

Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-05-02 § 80 

 

Sammanfattning 

57 personer har kommit som EBO, kommunen har inte några som anvisas. 

De som kommer har uppehållstillstånd, och är inte asylsökande. Många 

stora familjer har kommit. Det finns en problematik med oseriösa 

fastighetsägare. 

 
Socialnämndens beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

________ 

 



 4 (14) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-05-16 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 47 

Ekonomisk rapport per april månad 2017 

SOC 2017/64 

 

Beslutsunderlag 

Prognos per april 2017 och utfall av försörjningsstöd per samma månad. 

Anders Ferm föredrar utredningen. 

Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-05-02 § 76 

 

Sammanfattning 

Anders Ferm redovisar prognosen per april. Prognosen till årsskiftet är ett 

nollresultat. Antalet familjehemsplaceringar är högt, f.n. 37 stycken. 

Försörjningsstödet till nyanlända har ökat. Antalet äldre är högt, men kön 

till särskilt boende har minskat något. Det ger i sin tur ökad belastning på 

hemtjänsten. Korttidsplatserna har haft överbeläggning, men avsikten är att 

komma ner till budgeterad nivå. 

 
Socialnämndens beslut 

Prognosen noteras och läggs till handlingarna. 

________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-05-16 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 48 

Budgetäskanden 2018 

SOC 2017/92 

 

Beslutsunderlag 

Förslag på äskanden inför budget 2018. Annelie Börjesdotter och Britt 

Tullberg föredrar förslaget. 

Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-05-02 § 77 

 

Sammanfattning 

Förvaltningens förslag innebär ett äskande om en barnhandläggare till IFO, 

en socialsekreterare som samfinansieras med BUN (50% bekostas av 

vardera nämnden), en 50% skuldsanerare, åtgärder för att kunna ställa 

utbildningskrav på undersköterskor, utökade driftskostnader för leasing av 

nytt larmsystem, två årsarbetare undersköterskor till särskilt boende samt 

ökade driftskostnader för TimeCare planering (licensavgifter).  

Situationen i Perstorp är ansträngd bland många ungdomar födda på 90-

talet, vilket avspeglas i de behov som redovisas. Samverkan med BUN 

omkring de barn och ungdomar som båda nämnderna arbetar med är av stor 

vikt. Skuldsanerare köps idag från Hässleholms kommun, men eftersom 

Perstorps kommun har så hög skuldsättningsgrad bland sina invånare är det 

angeläget att kunna erbjuda stöd på hemmaplan för skuldsanering. Om 

tjänsten erhålls läggs i första skedet fokus på de ungdomar som är 

skuldsatta. Ett par tjänster som undersköterskor på särskilt boende 

motsvarar inte helt det behov som redovisats, men skulle bidra till en 

bemanning för god kvalitet även med det utökade antal platser som nu 

finns. En hög andel av medarbetarna i äldreomsorgen saknar tillräcklig 

formell utbildning, och en satsning föreslås för att stärka kompetensen. 

Förvaltningen föreslår att larmsystemet ska leasas istället för att ägas, för att 

inte själv behöva ta ansvar för att hålla i driften och utvecklingen. Det skulle 

innebära ökade direkta kostnader om 160 tkr, men besparingar i arbetstid 

kan förväntas. Det finns ramavtal genom SKL som kommunen kan avropa 

från.  
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-05-16 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

Licensavgift för programmet TimeCare planering uppgår till 115 tkr. 

Äskanden för investeringar tar bl.a. upp utbildningsinsatser för TimeCare 

planering, surfplattor till nämnden och en ny modul till verksamhets-

systemet för att göra äldreomsorgsutredningar enligt IBIC (Individens 

behov i centrum). 

 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens äskanden inför budget 2018. 

Ledamöterna för Perstorps framtid deltar inte i beslutet. 

________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-05-16 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

SN § 49 

Digitalisering av socialtjänst 

SOC 2017/53 

 

Sammanfattning 

Kommunens EU-samordnare Frida Beijer redovisar arbetet  så här långt vad 

gäller ett planerat projekt för digitalisering av socialtjänsten, men början 

inom äldreomsorgen. Tanken är att på Österbo arbeta med interaktiv och 

värdeskapande demensvård, genom att bygga på den information som finns 

i ankomstsamtalen, och göra kopplingar med dessa positiva associationer. 

En ansökan till Vinnova om ett verklighetslabb på Österbo har lämnats, för 

att göra det möjligt för samarbetspartners att komma och testa sina 

produkter i den verklighet som Österbo utgör. Det är nu oklart huruvida 

Vinnova kommer att medverka, men om de inte gör det finns det andra 

tänkbara vägar. 

 
Socialnämndens beslut 

Informationen noteras. 

________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-05-16 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 50 

Svar på revisorernas granskning av körjournaler 

SOC 2017/53 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-20 av verksamhetschef Patrik 

Wilhelmsson. Annelie Börjesdotter föredrar ärendet. 

Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-05-02 § 81 

 

Sammanfattning 

Genom den granskning som kommunens revisorer låtit göra har det 

framkommit brister i hanteringen av körjournaler bland de bilar som 

granskats på socialförvaltningen, liksom i hanteringen av drivmedelskort 

och fakturor. 

Kommunen införde i januari månad digitala körjournaler i samtliga 

kommunala bilar, för att underlätta hanteringen. Vissa svårigheter har dock 

funnits i samband med införandet. Dessa ska nu vara avhjälpta, och de 

elektroniska körjournalerna vara i full drift. 

Hanteringen av drivmedelskort och fakturor har skärpts upp av samordnare 

och avgiftshandläggare. Stickprov kommer även fortsättningsvis att göras, 

för att se till att inte otillåten tankning förekommer. 

Socialförvaltningen bedöms följa de rekommendationer som lämnas i 

revisorernas PM. 

 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar socialförvaltningens svar som sitt eget. 

________ 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-05-16 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 51 

Resurser till skuldsanering 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-16 av socialchef Annelie Börjesdotter. 

Socialchefen föredrar utredningen. 

 

Sammanfattning 

Ett projekt föreslås för att tillsammans med Kronofogdemyndigheten arbeta 

med de personer som har skulder hos Kronofogden, genom utbildning och 

nära uppföljning, hjälp och stöd. Perstorps kommun ligger sämst till i riket 

avseende skulder hos Kronofogden, totalt har 518 personer i kommunen 

skulder hos Kronofogden. Det finns ett behov att omgående påbörja ett 

uppsökande arbete med överskuldsatta ungdomar i åldern 18-25 år. Dessa 

utgör idag ca 40 personer. 

Perstorps kommun kommer att få hjälp av Kronofogdemyndigheten med 

utbildning för såväl gäldenärer som personal. Genom stöd från 

Arbetsförmedlingen kan kostnaden för Socialförvaltningen stanna vid 107 

tkr för sex månader. 

 
Socialnämndens beslut 

Nämnden begär hos Kommunstyrelsen extra medel för projektledare i enlighet 

med presenterad budget, 107 124 kr. 

________ 

Delgivning 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-05-16 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 52 

Medverkan i FINSAM 

SOC 2017/105 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-15 av socialchef Annelie Börjesdotter. 

Socialchefen föredrar utredningen. 

 

Sammanfattning 

Socialtjänsten i Perstorps kommun har identifierat att flertalet av de 

kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden gör det på grund av 

medicinsk, psykisk och/eller social problematik. Dessa personer har ofta 

flera olika samhällskontakter. Finansiell samordning (FINSAM) gör det 

möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och 

landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och 

rehabiliteringsområdet. Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för 

att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. 

Perstorp har nu möjlighet att ingå i ett nytt FINSAM tillsammans med 

Örkelljunga, Båstad, Klippan, Ängelholm, Region Skåne, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, vilket skulle ge oss möjligheter 

att vara med och påverka uppbyggnaden av organisationen från start. Den 

årliga kostnaden beräknas utifrån antalet invånare 16-64 år i kommunen per 

årsskiftet, och utgör 138 770 kr för år 2017. 

 
Socialnämndens beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att ingå i ett gemensamt FINSAM-

förbund med Klippan, Örkelljunga, Båstad och Ängelholm. 

Kommunfullmäktige föreslås anslå medel för medverkan i FINSAM enligt 

presenterat förslag till en beräknad årlig kostnad av 138 770 kr. 

________ 

Delgivning 

Kommunstyrelsen 
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SN § 54 

Riktlinjer för biståndshandläggning 

SOC 2017/96 

 

Beslutsunderlag 

Bearbetat förslag efter nämndens temadag 2017-04-06. Annelie 

Börjesdotter föredrar utredningen.  /. 

Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-05-02 § 78 

 

Sammanfattning 

Förslaget till reviderade riktlinjer har justerats bland annat vad gäller social 

samvaro, avlösning i hemmet, ledsagning, städning. Reglerna kring 

korttidsboende har setts över, och korttidsboende ska ha ett rehabiliterande 

syfte. 

 
Socialnämndens beslut 

Nämnden antar reviderade riktlinjer för biståndshandläggning, att gälla från 

och med 2017-06-01. 

________ 
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SN § 55 

Avveckling av HVB 

 

 

Sammanfattning 

IFO-chef Britt Tullberg redovisar situationen avseende ensamkommande 

barn, och vilket behov av HVB som föreligger. Senast den 31 augusti ska 

lokalerna vid Loket ha lämnats. Totalt blir 17 medarbetare och två 

samordnare övertaliga, sett i kretsen hela HVB-verksamheten. Det nya 

schemat blir ett dygnsschema med sovande personal nattetid. Ingen kommer 

att arbeta ensam. Efter möte med de fackliga organisationerna kommer 

omställningsfonden att bjudas in till ett möte i juni, för att hjälpa våra 

medarbetare att finna vägar framåt. En översyn görs i kommunen för att se 

var det finns vakanta tjänster som kan vara aktuella för dem som blivit 

övertaliga. Personalchefen är behjälplig i att hantera processen. En 

riskbedömning av avvecklingsprocessen har gjorts. 

 
Socialnämndens beslut 

Informationen noteras. 

________ 
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 SN § 56 

Ordföranden informerar 

Arbetsmiljöverket har lagt ner utredningen efter den anmälan enlig 6 

kap 6 a § AML som Kommunal gjort. Listor över kontaktpolitiker 

till de olika boendena emotses till nästa sammanträde, för att 

fastställas där. 

_________ 

 

SN § 57 

Socialchefen informerar 

Gemensam samordning av MAS-funktion har diskuterats med Bjuvs 

kommun, och det finns ett ömsesidigt intresse. Avsikten är att köpa 

35-40% av Bjuv, liksom att gå in i någon form av samverkan 

gällande SAS eller annan liknande tjänst. Bobladet kommer i sitt 

nästa nummer att ha en enkät om trygghetsbostäder. Victor Vilsmyr 

har tillträtt som utvecklingsstrateg i förvaltningen. En Lex Sarah-

utredning har inletts för ett par veckor sedan inom IFO, och utreds av 

en extern utredare. 

_____ 

 

SN § 58 

Övrigt 

Arbetet på Anhörigcentrum togs upp av Torgny Lindau som fått 

signaler om planerade neddragningar från anhöriga. Patrik 

Wilhelmsson svarar att något sådant inte diskuterats, däremot 

förändringar av arbetssätt för att bättre leva upp till uppdraget. En 

förändring har skett av avlösarservicen, som kan ha blandats ihop 

med anhörigcentrum. 

_____ 
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 SN § 59 

Delgivning av protokoll  

a Socialnämndens protokoll 2017-03-14, -04-06 

b Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-31, -04-03, -20, 

-24, -05-02 och -11 

c Handikapprådets protokoll 2017-03-06 

 _________  

 

 

 

 

  

 SN § 60 

 Anmälan av delegationsbeslut 

a Anställningsavtal mars-april 2017, lista 

b Äldreomsorg/OF 2017-03-15—05-15, lista 

c Individ- och Familjeomsorg 2017-03-15—05-15, lista 

d Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-31 §§ 55-57, 2017-04-03 

§§ 58-67, 2017-04-20 § 68, 2017-04-24 §§ 71-75, 2017-05-02 § 79, 2017-

05-11 §§ 83-84 

 

Socialnämnden beslutar 

Att  godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

_______ 
 


