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2020-09-08 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 115 
 
Verksamhetssystem 
2018/97 
 
Sammanfattning 
Christina Hansson redovisar aktuellt läge avseende det upphandlade verksamhetssystemet 
LifeCare. Leverantör är TietoEvry, och systemet kommer att följa de processer som 
används i socialförvaltningen. Under hösten inleds arbetet med att införa 
avvikelsehanteringen, för såväl IFO som VO. Våren -21 fortsätter arbetet med IFO, i flera 
omgångar. Viss automatisering av administrationen ingår i detta, liksom en invånartjänst 
som går att logga in i för att se hur processen framskrider. När IFO är färdigt inleds 
arbetet med VO och övriga integrationer. Förväntan är att under 2022 vara helt färdiga 
med leveransgodkännande. Christina Hansson kommer att vara projektledare. Avtalet 
löper över elva år. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
Att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 119 
 
Ansökningar om statsbidrag 
 
 
Sammanfattning 
Ekonom Anders Ferm redovisar de statliga bidrag som sökts under året, ett tiotal olika 
projekt. Det rör sig om ca 800 tkr inom IFO och ca 5 mnkr inom vård och omsorg (därav 
3,4 mnkr som avser kommunens ökade kostnader till följd av Covid-19, så här långt). Till 
detta ska läggas PRIO-pengar, som är ett anslag för att stärka psykisk hälsa vilket 
fördelas i samverkan av regionen och kommunerna i de fyra hörnen av Skåne. Avsikten 
är att sträva efter PRIO-satsningar på barns psykiska hälsa och på missbruksfrågor. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att notera informationen. 
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§ 116 
 
Översikt placerade barn 
2020/91 
 
Sammanfattning 
Myndighetsstrateg Britt Tullberg och enhetschef Jessika Ekelund Nilsson redovisar 
situationen med placerade barn per 31 juli. Totalt var då 42 barn placerade, varav tre på 
HVB/SIS, 33 i familjehem och sex i jourhem. Den högsta noteringen var 47 placerade 
barn, vid ett tillfälle under 2019. Alla barn placerade i familjehem har någon form av 
kontakt med sina biologiska föräldrar. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
Att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden

5



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-08 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 117 
 
Handlingsplan rörande mottagning och uppföljning av barn och 
unga 
2020/5 
 
Sammanfattning 
Myndighetsstrateg Britt Tullberg redovisar framtagen handlingsplan omfattande 
processer och handläggning av orosanmälningar, barnutredningar m.m. Kollegekontroll 
sker genom att det finns medhandläggare i alla ärenden. Utbildning om lagar är förberedd 
och kommer att ges för en stor del av medarbetarna i förvaltningen. Rutiner för 
samverkan internt/externt då barn försvinner tas fram, och delges berörda parter. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
Att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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Socialnämndens arbetsutskott  
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§ 125 
 
Statistik integrationsenheten 2020 
2020/108 
 
Sammanfattning 
Statistik från integrationsenheten för andra kvartalet 2020 redovisas. Under kvartalet har 
en person anlänt.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera informationen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 126 
 
Utredning av funktionshinderomsorgen inkl. socialpsykiatri 
2019/71 
 
Sammanfattning 
Under 2019-2020 har flertalet steg tagits i den utveckling som belystes i den kartläggning 
av funktionshinderomsorg och socialpsykiatrins verksamheter i Perstorps kommun som 
genomfördes under 2019. 
 
Alla medarbetare som är fast anställda och med månadsvikariat har fått enskild 
handledning och handledning i grupp av en särskilt anställd handledare.  
Det har varit en omvälvande resa för dem som varit inblandade. De flesta önskar i 
grunden en förändring men samtidigt är det tryggt när allt är som vanligt och 
förutsägbart. 
 
Man har kommit en bra bit på väg i utvecklingsarbetet och summeringen är att det börjar 
landa väl och att brukare och deltagare fått ökad livskvalité. 
 
Medarbetarna har också fått till viss del varierande nya arbetsuppgifter och fått 
möjligheten att arbeta mer med alla sina kollegor och kommer ut mer från sina fasta 
arbetsplatser. 
 
Det finns tankar om att ordna någon form av öppen social träffpunkt, ökat samarbete 
mellan boendestöd och öppenvården samt eventuellt samarbete för utegruppen med 
tekniska kontoret. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera informationen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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