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§ 35 
 
Tertialrapport T1 2022 
2022/56 
 
Sammanfattning 
Ekonom Anders Ferm redovisar arbetet med tertialrapporten för första tertialet. Samtliga 
sifferuppgifter är inte färdigställda, men så här långt är förvaltningens resultat ett 
överskott med 1,4 mnkr. Prognosen för helåret väntas bli ett nollresultat, dvs. i nivå med 
budgeten. Det befarade underskottet inom försörjningsstöd väntas minska något, och 
vissa statliga bidrag gör också att resultatet förbättras. Även inom barn och familj 
förefaller ekonomin se något bättre ut än tidigare beräknat. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera att prognosen för helåret pekar på ett resultat i balans samt 
att i övrigt notera rapporten 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 36 
 
Revision av socialförvaltningens taxor, avgifter och hyror för 
2022 
2022/39 
 
Sammanfattning 
De flesta av socialtjänstens avgifter och taxor är knutna till prisbasbeloppet. 
Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor. Utifrån att prisbasbeloppet höjdes  innebär det 
att vissa av socialtjänstens taxor och avgifter ökar. Ökningen är 1,44%.  
Maxtaxan/Högkostnadsskyddet enligt 8 kap 5 § Socialtjänstlagen är för 2022 
2 170 kronor vilket är en ökning från 2021 med 38 kronor. 
De tidigare beslutade avgifterna inom socialförvaltningens verksamheter individ- och 
familjeomsorg och funktionshinderverksamhet höjs utifrån prisbasbeloppets ökning med 
1,44 %. 
2021-08-21 beslutade Kommunfullmäktige att ge Socialnämnden i uppdrag att 
genomföra årliga revisioner av avgifter och ersättningar utifrån prisbasbelopp eller andra 
centrala riktlinjer. 
2010-01-26, 13 § beslutade Socialnämnden att hyrorna för den enskilde ska följa 
överenskommelserna mellan AB Perstorpsbyggen och hyresgästföreningens i Norra 
Skåne. 
Perstorps bostäders förhandling med Hyresgästföreningen i Norra Skåne är klara. 
Hyrorna har höjts med 2,1 % f o m 2022-01-01 enligt Perstorps bostäder. Förändring har 
också skett till enhetspris då lägenheterna är jämförbara och man inte kan välja vilken 
lägenhet man har då man fått insatsen särskilt boende. Andrahandskontrakt debiteras med 
den faktiska hyran på förstahandskontraktet. 
 
Hyror 2022 
  2021  2022 
SoL, särskilt boende  4 592 kr  4 693 kr 
LSS, gruppbostad  6 056 kr  6 190 kr 
LSS, servicebostad  4 896 kr  5 004 kr 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att genomföra den årliga revisionen av avgifter utifrån 2022 års prisbasbelopp genom en 
avgiftshöjning med 1,44%, 
att delegera till förvaltningschefen att besluta om årlig revision av avgifter, i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut och utifrån prisbasbelopp och övriga centrala riktlinjer, 
att justera hyrorna genom en höjning med 2,1% fr.o.m. 2022-01-01 samt 
att delegera till förvaltningschefen att besluta om årlig revision av hyror, utifrån 
förhandlingar mellan Perstorps Bostäder AB och Hyresgästföreningen i Norra Skåne 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 37 
 
Budget 2023 
2022/14 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en åtgärdsplan för att uppnå 
ekonomisk balans för 2023. 
 
Under de senaste åren har flera av nämndens verksamheter utretts och genomlysts. 
Enligt prognosen har Socialförvaltningen en budget i balans för 2022 (se tertialbokslut 1 
med kortsiktiga åtgärdsplaner), däremot finns en oro för ekonomin inför budgetåret 2023. 
Socialförvaltningen har analyserat om det finns möjligheter till ytterligare långsiktiga 
åtgärder för effektiviseringar eller interna omprioriteringar inför budgetåret 2023, men 
kan inte hitta några ytterligare finansiella lösningar inom befintlig ram. Det återstående 
alternativet är att helt avveckla vissa verksamheter som inte är lagstyrda. Att avveckla 
dessa verksamheter skulle ge en beräknad besparing på totalt 3 750 tkr. Detta riskerar att 
medföra en lägre kvalitét samt en lägre servicenivå för vissa brukare. En risk- och 
konsekvensanalys måste därför genomföras för varje verksamhetsområde som berörs. 
Den nya socialtjänstlagen träder i kraft den 2023-01-01, vilket bl. a. innebär att det ställs 
högre krav på fler serviceinsatser inom det sociala området. Detta går stick i stäv mot de 
föreslagna besparingsförslagen, vilket kräver en noggrann risk- och konsekvensanalys för 
varje delområde.  
 
Efter inventering av alla verksamheter som ej är lagstyrda inom socialförvaltningen finns 
följande möjligheter till besparingar: 
 
Ekonomisk sammanställning 
 
Verksamhet      Tkr 
Mobila teamet (projekt)      687 
PDV Perstorps Dagverksamhet (psykiatri)  1 265 
Anhörigstödet        917 
Dag verksamhet för dementa (Rydbogården)    454 
Finsamprojekt       131 
Uppsökande verksamhet (50 % tjänst)     296 
Total besparing     3 750 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
 
att redovisa framtagen åtgärdsplan 2023 för Kommunstyrelsen 
 
Elisabeth Holmer (S) deltar inte i beslutet. 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 38 
 
Samråd avseende detaljplan för INÄGAN 1, Perstorps kommun 
2022/75 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har erhållit rubricerad detaljplan för samråd. Planen syftar till att utöka 
en fastighet i norra delen av tätorten, att användas för bostadsändamål. Planändringen 
bedöms inte på något sätt påverka socialnämndens verksamhet eller ansvar. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att avstå från att lämna yttrande i samrådet. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 39 
 
Samråd avseende ändring av detaljplan för del av Perstorp 21:1, 
m.fl.  
2022/76 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har erhållit rubricerad ändring av detaljplan för samråd. Ändringen 
syftar till att utöka användningsområdet för marken, till att även innefatta bostäder. Det 
bedöms inte finnas skäl för socialnämnden att invända mot förslaget. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att nämnden inte har något att erinra mot förslaget till ändring av detaljplanen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 40 
 
Begäran om åtgärd m.m. enligt 6 kap 6 a § AML 
2022/55 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschef Patrik Wilhelmsson redovisar inkommen begäran om åtgärd enligt 6 
kap 6 a § AML, samt de åtgärder som vidtagits till följd av den. Arbetsmiljöverket 
kommer för ett möte med förvaltningen och Kommunal. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att notera informationen
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