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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 19 
 
Om- och tillbyggnad Österbo 
2019/76 
 
Sammanfattning 
Teknik- och serviceförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen samt plan- 
och byggförvaltningen tittat på olika lokaliserings- och utbyggnadsalternativ för en ny 
flygel på Österbo, detta på grund av att Ybbåsen inte klarar av de arbetsmiljökrav som 
ställs på ett särskilt boende och därmed blivit utdömt av arbetsmiljöverket. 
Förslaget innebär att bygga en flygel med 18 lägenheter, men med möjlighet att i ett 
senare skede bygga ytterligare en flygel med 18 lägenheter. 
Socialnämnden beslutade 2019-09-17 § 108 att ställa sig bakom inriktningen att göra en 
tillbyggnad i anslutning till Österbo. 
Arkitekt Elisabeth Ciardi redovisar förslag till utformning. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen om den genomförda förstudien och vidhålla behovet av en 
tillbyggnad i anslutning till Österbo. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 20 
 
Handlingsplan och uppföljning - medarbetarenkät 
2021/29 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen redovisar resultatet av medarbetarenkäten på förvaltningsnivå. 
Redovisning på chefsnivå delges endast respektive chef. Efter genomförd 
medarbetarenkät har förvaltningens strategiska ledningsgrupp arbetat fram en 
handlingsplan, för att möta de viktigaste behoven som framkommit genom enkäten. 
Aktuella förbättringsområden är löneprocess/medarbetarsamtal, kompetensutveckling 
samt arbetsplatsens mål. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 21 
 
Ekonomisk rapport och prognos 2021 
2021/54 
 
Sammanfattning 
Ekonom Anders Ferm redovisar uppföljning per februari månad. Prognosen pekar på ett 
underskott med 1,5 mnkr för året. Minskade statliga ersättningar till integrationsenheten 
med drygt 6 mnkr medför ett underskott, som inte fullt ut balanseras av minskade 
kostnader efter avveckling av särskilda boendeplatser på Ybbåsen. Den ramhöjning som 
nämnden erhöll för innevarande år innebär att kostnaderna för barn och familj följer 
budget. 
Tf enhetschef Adisa Avdovic redogör för arbetsmarknadssituationen i Familjen 
Helsingborg och i Perstorp. I flera avseenden sticker situationen i Perstorp ut jämfört med 
andra kommuner. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 25 
 
Ramöverenskommelse inom området psykisk hälsa 
2021/55 
 
Sammanfattning 
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn 
och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och 
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och beroendeproblematik har 
reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts till en 
gemensam ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som 
vårdas utanför det egna hemmet inkluderats. 
Ramöverenskommelsen innefattar fyra målgrupper och innebär ingen ändring av 
ansvarsgränser. Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet vilket omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska 
kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar. 
• Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk 
funktionsnedsättning. 
• Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet. 
• Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning. 
• Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 
Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 
månader uppsägningstid. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningschefen att underteckna ramöverenskommelsen för 
socialnämndens räkning. 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 26 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Ingen information. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 27 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Annelie Börjesdotter informerar om att vaccination av fas 2 i princip är färdig, utifrån 
regionens anvisningar och prioriteringar. På grund av Folkhälsomyndighetens stopp av 
vaccination med Astra Zenecas vaccin har inte hela hemtjänstens personal vaccinerats. 
Intervjuer med hemtjänstpersonal om arbetssituationen pågår genom HR försorg. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 28 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2021-02-16 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-09 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 29 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-09 §§ 27, 29-30 
b) Individ- och familjeomsorgen, lista 2021-02-16—03-16 
c) Vård och omsorg, lista 2021-02-16—03-16 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 30 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Kammarrätten i Göteborg, dom 2021-03-03 i mål 7202-20 om vård av unga. 
Kammarrätten avslår överklagandena. 
b) Förvaltningsrätten i Malmö, beslut 2021-03-03 i mål 14423-20 om bistånd enligt SoL, 
nu fråga om avskrivning. Förvaltningsrätten skriver av målet. 
c) Riksdagens ombudsmän, beslut 2021-03-30 i ärende 449-2021 om anmälan till JO. 
Ärendet avslutas. 
d) Länsstyrelsen Skåne, inbjudan till utbildningsdag om strategisk styrning av 
funktionshinderpolitiken 2021-04-21 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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