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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-13 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 133 
 
Kvalitetsledningssystem för socialnämnden 
2020/174 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden antog 2015-09-29 § 135 styrdokumentet Kvalitetsledningssystem för 
socialnämnden i Perstorps kommun (dnr 2015/259). 
Ett nytt kvalitetsledningssystem har nu arbetats fram, i syfte att säkerställa 
verksamhetens kvalitet samt att fortlöpande utveckla kvalitén. Nämnden ska förhålla sig 
till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Det systematiska kvalitetsarbetet ska vara en naturlig 
del i planerings- och uppföljningsarbetet i nämndens verksamheter. Nämndens 
verksamheter ska använda sig av upprättat kvalitetsledningssystem (Stratsys) genom 
hela kvalitetsprocessen. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att upphäva föregående beslut om kvalitetsledningssystem (§ 135/2015) samt 
att fastställa framtaget förslag till kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Perstorps 
kommun 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-13 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 134 
 
Budget 2021 
2020/101 
 
Sammanfattning 
De ekonomiska nettoramarna för 2021 är preliminära. Kompensationer för 
lönehöjningar och eventuella ramhöjningar beslutas av kommunfullmäktige i 
november. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att med nuvarande förutsättningar fastställa internbudgeten för år 2021 enligt upprättat 
förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-13 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 139 
 
Ej verkställda beslut 2020 
2020/77 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera in beslut som inte verkställts inom 
föreskriven tid till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 
 
Verksamhetsområde SoL ÄO. 
Beslutet avsåg: Avlastningsplats på korttiden 
 
  Datum för beslut  Orsak 
 
1  2020-03-02   Den enskilde har avböjt  

avlastningsplats relaterat till 
Covid-19. 

 
2  2020-03-02   Den enskilde har avböjt  

avlastningsplats relaterat till 
Covid-19. 

Verksamhetsområde LSS 
Beslutet avsåg: Korttidsvistelse utanför egna hemmet 
 
1  2019-11-05   Lämplig plats har inte kunnat  

hittas. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera informationen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-13 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 140 
 
Brukarundersökning 2020 
2020/178 
 
Sammanfattning 
Årligen genomför socialstyrelsen en brukarundersökning bland de äldre som har 
äldreomsorg. Både de som bor i ordinärt boende och har hemtjänst och de som bor på 
särskilt boende. Under 2020 så deltog för Perstorps räkning 113 personer i hemtjänst 
vilket motsvarar en svarsfrekvens på 56,5%. För särskilt boende var svarsfrekvensen 
lägre, mellan 20-40%. 
 
Generellt så är det förbättringar som skett både inom hemtjänst och särskilt boende 
vilket är positivt och på en del områden så är det en positiv trend från undersökningen 
2016 och framåt. Det finns dock mycket att arbeta vidare med i det fortsatta 
förbättringsarbetet. 
 
Särskilda områden där det skett förbättringar inom hemtjänsten är: information om 
förändring, möjlighet att påverka tider och helhetssyn på hemtjänsten. 
 
Särskilda områden där det skett förbättringar inom särskilt boende är: sociala 
aktiviteter, information om måltidsmiljö och möjlighet att påverka tider. 
 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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