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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-12-19

Plats och tid

Sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00-16.00

Beslutande

Elisabeth Holmer (S), ordförande
Jenny Delén (M), 1 vice ordförande
Lars Ottosson (PF), 2 vice ordförande
Anders Westerlund (S)
Catharina Tann (S)

Britt-Inger Andréasson (C)
Torgny Lindau (PF)
Göran Långström (PF)
Edward Galia (SD)

Övriga deltagande

Lotta Lundström (S), ej tjänstgörande
ersättare
Berith Lantz (S), ej tjänstgörande ersättare
Krister Lundström (S), ej tjänstgörande
ersättare
Annelie Börjesdotter, socialchef
Britt Tullberg, verksamhetschef IFO

Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef
VO
Anders Ferm, ekonom §§ 126-129
Anders Ivarsson, sekreterare
Frida Beijer, EU-samordnare § 126
Adisa Avdovic, integrationssamordnare § 139

Utses att justera

Lars Ottosson och Britt-Inger
Andreasson

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2017-12-19 kl. 16.15

Underskrifter

Paragrafer

ej sekretess

sekretess

126-146

126-131,
139-146

132-138

Sekreterare
Anders Ivarsson
Ordförande
Elisabeth Holmer
Justerande

Lars Ottosson

Britt-Inger Andreasson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-19

Datum för anslags
uppsättande

2017-12-20

Förvaringsplats för
protokollet

Socialkontoret

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift
Anders Ivarsson, sekreterare
Utdragsbestyrkande

2018-01-12
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-12-19

SN § 126

Digitaliseringsprojekt DIDEC och GoDig
SOC 2017/229
Sammanfattning
Utvecklingsstrateg Frida Beijer presenterar projekten om testbädd på
Österbo (DIDEC) för värdeskapande demensvård samt om att förbättra
kunskapen hos omvårdnadspersonal för digitala verktyg (GoDig). Båda
projekten är godkända. DIDEC har beviljats 2,9 mnkr och GoDig har
beviljats 700 tkr. GoDig genomförs i samarbete med Osby och Östra
Göinge kommuner. De bidrag kommunen har fått är de största någon fått, i
förhållande till kommunens storlek, vilket är mycket glädjande. En
projektledare har anställts, och kommer att börja arbeta i kommunen under
mars månad. Nämnden kommer att få löpande återrapportering av
projekten. Inledningsvis kommer projektet DIDEC att organiseras utifrån
juridiska, tekniska och andra aspekter, och under kommande höst börjar
själva arbetet på plats på Österbo.
Beslutsunderlag
Frida Beijer redovisar projekten.
Socialnämndens beslut
Informationen noteras.
________

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-12-19

SN § 127

Ekonomisk prognos
SOC 2017/64
Sammanfattning
Prognosen för förvaltningen som helhet är ett nollresultat. 55 hushåll fick
försörjningsstöd under november. Ytterligare några barn har fått
familjehemsplaceringar. Institutionsvård för vuxna har inte haft någon placering
under stor del av året. Integrationsenheten har ett överskott. Hemtjänsten är
underbudgeterad, den har ca 62% brukartid vilket är högt och bra. Österbo
belastas av köpta externa platser. Ybbåsen följer sin budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-18 av ekonom Anders Ferm. Anders Ferm
föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Informationen noteras
________

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-12-19

SN § 128

Motion om personligt ombud
SOC 2016/254
Sammanfattning
Personligt ombud är en stödfunktion som finns till för att stödja personen i
vardagssituationer kring dennas situation, det kan handla om
myndighetskontakter till bollplank kring vardagshändelser.
I dagsläget är det svårt att bedöma hur stort behov det finns av ett Personligt
ombud i Perstorps kommun då detta måste ses i ett sammanhang med insatser
och nätverk som redan idag finns kring personerna som finns i målgruppen. Av
erfarenhet så brukar det antal som man når via personligt ombud vara få och i
dagsläget finns det inte resurser till att göra en heltäckande kartläggning av
eventuella behov vilket är nödvändigt inför en eventuell uppstart av Personligt
ombud. Utifrån uppgifter från PO Skåne, som är en ideell förening som de
flesta kommuner har avtal med för att sköta verksamheten med personligt
ombud, så skulle det röra sig om 3-4 personer i Perstorps kommun som skulle
erhålla stöd baserat på hur det ser ut i andra kommuner.
Det är länsstyrelsen som årligen fördelar statsbidrag för att delfinansiera
personligt ombud. Statsbidraget är ingen fast summa utan fördelas utifrån antal
sökande kommuner. 2017 var det en täckningsgrad på 61% med statsbidrag.
Utifrån detta så finns det i dagsläget inget ekonomiskt utrymme i befintlig
budget för att finansiera detta. Ansökan om medel skall vara länsstyrelsen
tillhanda senast den 1 mars det år man söker för.
Förvaltningen följer löpande utvecklingen om behov av personligt ombud och
kommer att fortsätta detta, även om bedömningen i dagsläget är att behovet är
av för liten omfattning för att prioriteras.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-12-05 § 190
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Patrik Wilhelmsson daterad 2017-11-27
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-14 § 340
Motion ”Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning”,
2016-10-06. Patrik Wilhelmsson föredrar ärendet.

Socialnämndens beslut
Nämnden antar yttrandet som sitt eget och föreslår Kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
_________

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-12-19

SN § 129

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning
SOC 2017/215
Sammanfattning
Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård kommer från och med 2018-01-01 att ersättas av Lagen (2017:612)
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Den nya lagen ger parterna möjlighet att träffa en särskild överenskommelse
om att kommunernas betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt
(enligt 5 kap. 4§) (lagen säger 3 kalenderdagar efter utskrivningsklar) eller
med annat belopp än det som motsvarar genomsnittskostnaden i riket (enligt
5 kap. 6§) (bestäms årligen). Övriga delar i lagen är inte förhandlingsbara.
Görs ingen överenskommelse gäller lagen i sin helhet.
Kommunförbundet Skåne har tillsammans med Region Skåne, kommit
överens om och tagit fram ett förslag på överenskommelse med en
inkörningsperiod på tre månader, och därefter en genomsnittsmodell under
ett år där betalningsansvaret för kommunerna inträder efter 2,8
kalenderdagar i den somatiskt slutna vården men där kommunerna får
tillgodoräkna sig de dagar som patienter kunnat gå hem innan ansvaret
inträder.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-12-05 § 191
Tjänsteskrivelse av socialchef Annelie Börjesdotter daterad 2017-12-05.
Kommunförbundets Skånes skrivelse 2017-11-28
Förslag till Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård. Annelie Börjesdotter föredrar ärendet.
Socialnämndens förslag till Kommunstyrelsens beslut
Perstorps kommun ställer sig bakom Överenskommelse mellan Region Skåne
och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård.
________
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-12-19

SN § 130

Ändring av delegationsordning
SOC 2017/143
Sammanfattning
Efter nämndens revidering av delegationsordningen har ett par moment
uppmärksammats som behöver förändras. Dels bör nyanställda inte erhålla
delegation förrän efter två månader, dels bör beslut om framställning till CSN
om ändrad utbetalning av studiemedel utformas på liknande sätt som
motsvarande framställning till Försäkringskassan avseende barnbidrag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-12-05 § 218.
Britt Tullberg föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
De generella bestämmelserna i delegationsordningen förändras vad gäller
nyanställdas delegation till att lyda: ” Nyanställd (eller vikarierande)
befattningshavare har under de första två månaderna av anställningen ingen
delegation. Detta innebär att den nya befattningshavaren lägger förslag till
beslut till samordnare eller chef.”
Ett tillägg görs till delegationsordningen med punkt 2.38 b, Beslut om
framställning till CSN om ändrad utbetalning av studiemedel, delegeras till
socialsekreterare.
________

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-12-19

SN § 131

Uppsökande verksamhet
Sammanfattning
Annelie Börjesdotter redogör för hur uppsökande verksamhet inom
äldreomsorgen har utformats i några olika närliggande kommuner. Högskolan i
Kristianstad har arbetat fram en standardiserad modell för arbetet, som bygger
på intervjuer med alla 77-åringar i kommunen om vilka behov och önskemål de
har, samt på vilket sätt kommunen kan möta dessa. På så sätt förbereds även
kommande vårdbehov. I en del kommuner är det sjuksköterskor som gör
intervjuerna, men i Perstorp är avsikten att anlita undersköterskor för uppgiften.
I Perstorps kommun är 65 personer 77 år gamla i år.
Målsättningen med uppsökande verksamhet är såväl trygghetsskapande som att
skaffa en bild av vilka behov som föreligger. Med förhållandevis små medel är
det möjligt att nå goda resultat.
Beslutsunderlag
Annelie Börjesdotter föredrar ärendet
Socialnämndens beslut
Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för ett arbete med
uppsökande verksamhet.
________

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-12-19

SN § 139

Kvartalsstatistik från integrationsenheten kv 3 2017
SOC 2017/189
Sammanfattning
Kvartalsstatistik från integrationsenheten redovisas. Under kvartal 3 har elva
personer bosatt sig i kommunen på egen hand och sju har kommit genom
anknytning. Totalt har under kvartalet 18 personer tagits emot, hittills under året
totalt 97 personer. Ett bekymmer är att personer som flyttar hit och behöver
hjälp ofta inte tar kontakt innan de är på plats. Det förekommer även att vissa
hyresvärdar inte driver en alltigenom seriös verksamhet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-12-05 § 216.
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-04 av integrationssamordnare Adisa
Avdovic. Adisa Avdovic föredrar utredningen.
Socialnämndens beslut
Informationen noteras
_____

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-12-19

SN § 140

Automatiserad handläggning
Sammanfattning
Annelie Börjesdotter redovisar erfarenheter från besök på Kvalitetsmässans
utställning, där Trelleborgs kommun visade sitt arbete med automatiserad
handläggning främst när det gäller försörjningsstöd. En sådan automatisering ger
möjlighet för handläggarna att lägga mer tid i direkt kontakt med de brukare
som behöver stöd. Även sådant som handläggning av enkla biståndsbeslut eller
avgifter är möjligt att automatisera i större eller mindre grad. En förutsättning är
att kommunen använder e-tjänster, och ett sådant arbete är på god väg.
Ett införande skulle vara en investering, tidigast till budget 2019, och skulle
kunna betala sig på ungefär tre års sikt.
Beslutsunderlag
Annelie Börjesdotter föredrar ärendet
Socialnämndens beslut
Informationen noteras.
_____

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-12-19

SN § 141

Riksnorm för försörjningsstöd
Sammanfattning
Britt Tullberg redovisar att riksnormen höjs med 1,6% från årsskiftet, vilket är
en stor höjning som kan komma att påverka budgeten. Dessutom får alla barn 016 år till föräldrar med försörjningsstöd en höjning med 200:-/månad, för att
kompensera höjningar av barn- och studiebidrag.
Beslutsunderlag
Britt Tullberg föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Informationen noteras.
_____

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-12-19

SN § 142

Socialchefens information
Införandet av TimeCare rullar vidare och första skarpa start planeras till i
februari. SOS Alarm tar inte längre emot socialjour på samma sätt som tidigare,
istället finns en särskild telefonsvarare som hänvisar till sociala jouren, från och
med den 23 december.
Temperaturhållning av matdistributionen har haft en del bekymmer, i form av
att maten inte håller tillräckligt hög temperatur vid sista leveransen. Fortsatta
åtgärder pågår för att komma tillrätta med problemen.
Avslutningsvis tackar socialchefen för gott samarbete med nämnden under det
gångna året, och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.
_____
SN § 143

Övrigt
Torgny Lindau tog upp hur medarbetare i hemtjänsten bemöter anhöriga, och
redovisar ett exempel på när det inte alls fungerat tillfredsställande. Annelie
Börjesdotter konstaterar att medarbetare har ett ansvar för att bemöta på ett
korrekt och värdigt sätt. Det kommer att behövas krafttag från förvaltningens
sida för att komma tillrätta med brister i bemötande. Det finns möjligheter att
lämna synpunkter och klagomål via bl.a. kommunens hemsida.
_____

SN § 144

Delgivning av protokoll
a) Socialnämndens protokoll 2017-11-21
b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-12-05
c) Handikapprådets protokoll 2017-12-04
_____

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-12-19

SN § 145

Anmälan av delegationsbeslut
a) Anställningsavtal november 2017
b) Äldreomsorg/OF 2017-11-18—12-19, lista
c) Individ- och familjeomsorg 2017-11-18—12-19, lista
d) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-12-05 §§ 195-208, 211-212,
215
Socialnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
_____

Utdragsbestyrkande

13 (13)

PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-12-19

SN § 146

Anmälningsärenden
a) Migrationsverket, Ärende om ersättning för extraordinära kostnader
b) Migrationsverket, Information om avveckling av tillfälliga boendeplatser
c) Tillväxtverket, Beslut om DIDEC
d) Kommunförbundet Skåne, Inbjudan till Plug In 2.0

Socialnämndens beslut
Informationen noteras
_____

Utdragsbestyrkande

