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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 88

Arbetsförmedlingens arbete med etablering

Sammanfattning
Martina Engberg och Nehar Popova från Arbetsförmedlingen redovisar dess arbete, särskilt 
vad gäller dem som ingår i etableringen. Det senaste året har arbetsförmedlingen varit 
betydligt mer närvarande i Perstorp än tidigare, vilket har märkts på hur resultaten för de 
sökande ser ut. Kommunens satsning på arbetsmarknadsenheten har varit av stort värde. Det 
finns idag ca 510 personer i Perstorp som är inskrivna på Af, varav ungefär hälften har varit i 
landet upp till tre år. En hel del av dessa har någon form av anställning. 
Arbetsmarknadsenhetens projekt Min väg har varit värdefullt. Målsättningen är i allmänhet att 
studera svenska parallellt med förvärvsarbete. Var sjätte vecka sker en gemensam uppföljning 
med socialförvaltningen kring de personer som är gemensamma ärenden, på samma sätt sker 
samverkan med SFI. Etableringskursen på Munka Folkhögskola är en viktig väg för många, 
som ger en grundlig samhällsorientering och är en god grund för SFI. Utbildningsbakgrunden 
varierar ganska kraftigt, från några som helt saknar tidigare utbildning till dem som har högre 
utbildning. 
399 var arbetssökande i Perstorp i oktober, vilket är drygt 12%. Det är en ökning med 0,2 
procentenheter, sannolikt i hög grad beroende på inflyttning. Bland nyanlända är 
arbetslösheten 35%, vilket är samma nivå som förra året. Bedömningen är att AME är viktigt 
för att hålla nere siffrorna. FINSAM kan vara ett sammanhang för att finna lösningar på hur 
man kan arbeta med stöd till kvinnor med låg utbildningsbakgrund. För deltagare i 
etableringsprogrammet kan det finnas utbildningsplikt, i de fall de står alltför långt från 
arbetsmarknaden. Det finns rutiner för utbildningsplikt i Familjen Helsingborg, men det 
behöver anpassas till lokala lösningar för Perstorp. Inflödet i etableringsprogrammet är lågt, 
det handlar om 3-4 personer i månaden, däremot är antalet inflyttande högt och de kan redan 
ha funnits i programmet sedan tidigare.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 89

Uppsökande verksamhet

Sammanfattning
Marie Persson informerar om arbetet med uppsökande verksamhet.  Hon söker upp alla 77-
åringar, talar om deras vardag och ger tips om var de kan söka hjälp för olika problem. Syftet 
är att förebygga fall, informera om olika typer av träning, minimera fallrisk, uppmuntra social 
samvaro m.m. Arbetet sker i samarbete med Högskolan i Kristianstad och flera kommuner i 
nordöstra Skåne, och sker på halvtid i Perstorp kombinerat med arbete som rehabassistent. 
Högskolan har producerat en enkät som ligger till grund för samtalen och bildar underlag för 
forskning. Det finns ca 65 personer i den berörda åldern, och besöken riktas endast till dem 
som inte har annan hjälp än ev. trygghetslarm. Så här långt har 68% tackat ja till de erbjudna 
besöken. Gruppen av medverkande kommuner möts några gånger om året i Kristianstad, för 
erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 91

Mål- och resultatstyrning Socialnämnden
2018/160

Sammanfattning
Victor Vilsmyr presenterar styrdokument som redovisar hur socialnämnden i Perstorps 
kommun bedriver sitt arbete med mål- och resultatstyrning. Perstorps kommun använder sig 
av ett gemensamt ledningssystem för att stödja arbetet med mål- och resultatstyrning. Detta 
styrdokument kompletterar styrdokument för budget genom att fokusera på målarbetet och 
dess resultat. Tillsammans ska de skapa en tydlig linje med budget i balans men även vilka 
mål och resultat nämnden levererar. Detta för att skapa den bästa möjliga socialtjänsten för 
Perstorps kommuninvånare. Mål och planer tas fram för såväl nämnd, förvaltning som 
verksamheter.

Socialnämnden beslutar

att fastställa Riktlinjer för mål- och resultatstyrning Socialnämnden /.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 90

Tillägg till delegationsordning
2018/123

Sammanfattning
I samband med smärre personalförändringar på Socialförvaltningen har en funktion som 
enhetschef för biståndshandläggare tillkommit. Därmed finns ett behov av att revidera 
nämndens delegationsordning för att avlasta verksamhetschefen. Samtidigt har befattningen 
1:e socialsekreterare utgått och ersatts av enhetschef, även detta föranleder behov av 
justeringar i delegationsordningen. Delegationsordningen antogs 2017-09-26 och reviderades 
senast 2018-08-21.

I följande ärendetyper föreslås delegaten bytas från verksamhetschef till enhetschef:
2.13 Beslut om bistånd i form av avlastningsplats, växelvård och korttidsplats
2.18 Beslut om bistånd i form av särskilt boende för service och omvårdnad av äldre
2.19 Beslut om medboende i särskilt boende enligt parboendegaranti
1.14 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan
1.15 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder till åklagaren
1.16 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder till domstol

I följande ärendetyper föreslås delegaten bytas från 1:e socialsekreterare till enhetschef:
2.22 Beslut att ej informera den som gjort anmälan om att  utredning har inletts, ej inletts eller 
redan pågår.
2.23 Beslut att inleda/ej inleda utredning vid anmälan
2.25 Beslut att avsluta utredning utan åtgärd vid anmälan
2.30 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj
2.35 Beslut om placering av underårig i enskilt hem då det ej är frågan om stadigvarande vård 
och fostran (tillfällig vistelse i jourhem eller tillfällig placering i enskilt hem för barn och 
ungdom)
2.46 Beslut om avgift från föräldrar vars barn får vård i annat hem
2.47 Beslut att föra tala om ersättning hos förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap SoL
2.55 Beslut att utse särskild barnsekreterare till barnet vid vård i familjehem/HVB/SIS
3.3 Begäran hos Förvaltningsrätten om förlängd utredningstid
3.6 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån beslutet ej är att hänföra till 
11 § 1 eller 2 st LVU
3.25 Beslut om att begära polishandräckning vid avvikelse från vård vid LVU-placering
1.11 Yttrande till Åklagarmyndigheten enligt LUL
1.12 Yttrande till Åklagarmyndigheten med anledning av ev. utredning beträffande misstänkt 
under 15 år
1.13 Underrättelse till Åklagarmyndighet att vårdplan ej följs vid påföljden vård enligt SoL.

I följande ärendetyper föreslås delegaten bytas från 1:e socialsekreterare till verksamhetschef:
2.85 Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap när dom eller bekräftelse 
finns och faderskapet kan ifrågasättas.
2.91 Beslut att utse utredare i vårdnads- och umgängesärenden
1.20 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavares medgivande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

1.32 Beslut att polisanmäla misstanke om brott mot underårig samt vissa grövre brott

I ärende enligt 2.14 Beslut om bistånd i form av skyddat boende föreslås delegat vara enbart 
samordnare. 

Ärenden enligt 1.17 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder till 
frivårdsmyndigheten föreslås delegeras till enhetschef.

Socialnämnden beslutar

att delegationsordningen revideras i enlighet med förvaltningens förslag med ändringen att 
ärenden enligt 2.14 om skyddat boende och 1.17 om åtgärder till frivårdsmyndigheten 
delegeras till verksamhetschef.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 92

Ekonomisk rapport och prognos
2018/59

Sammanfattning
Anders Ferm redovisar aktuell ekonomisk rapport och prognos. Prognosen är fortfarande ett 
nollresultat för året. Det finns för närvarande 44 barn placerade. Ett överskott på 
integrationsenheten täcker underskott inom IFO, främst för familjehemsplaceringar, och vård 
och omsorg, främst personalkostnader. 

Socialnämnden beslutar

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 97

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 
län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
2018/140

Sammanfattning
Riksdagen antog i juni 2017 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård, som trädde i kraft vid årsskiftet 2017/2018. Lagen ersatte lagen (1990:1404) om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, vanligen benämnd 
betalningsansvarslagen (BAL).
Den nya lagens syfte är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda 
som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.
I Skåne slöts hösten 2017 en särskild ”Överenskommelse mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård, 2017-11-24”.
Lagen omfattar också en övergångsbestämmelse som innebär att patienter i sluten psykiatrisk 
hälso- och sjukvård omfattas av särskilt regelverk för betalningsansvar under 2018. Om inte 
särskild överenskommelse träffas mellan parterna gäller lagen, dvs 3 kalenderdagar efter 
utskrivningsklar från och med 2019-01-01.
Kommunförbundet Skåne har under 2018 i samverkan med Region Skåne tagit fram ett 
förslag till överenskommelse som omfattar både patienter i den slutna psykiatriska hälso- och 
sjukvården och den slutna somatiska hälso- och sjukvården.
I överenskommelsen föreslås att samma beräkningsmodell som används under 2018 för 
utskrivningsklara patienter i somatisk sluten hälso- och sjukvård, även ska gälla för patienter i 
psykiatrisk sluten hälso- och sjukvård från och med 2019-01-01.

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, gällande såväl somatik som psykiatri.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 98

Upphävande av riktlinjer
2018/158

Sammanfattning
Socialnämnden antog 2013-01-22 § 8 Riktlinjer för avvikelserapportering och 
Lex Maria (dåvarande dnr SOC 2012/275), 2013-05-21 § 56 Riktlinje vid 
stick- och skärskador (dåvarande dnr SOC 2013/103) och 2014-05-20 § 58 
Riktlinje för basala hygienrutiner (dåvarande dnr SOC 2014/95). Dessa 
dokument är snarare att betrakta som rutiner än som riktlinjer, och bör därför 
inte vara fastställda av nämnden. Aktuella rutiner tas fram av MAS, och är 
tillgängliga för samtliga medarbetare på intranätet.

Socialnämnden beslutar

att Riktlinjer för avvikelserapportering och Lex Maria med dnr SOC 2012/275, Riktlinje vid 
stick- och skärskador med dnr SOC 2013/103 och Riktlinje för basala hygienrutiner med dnr 
SOC 2014/95 upphävs.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 104

Övriga frågor

Sammanfattning
Göran Långström tar upp en incident med hemtjänstens fordon. Verksamhetschefen för vård 
och omsorg tar del av informationen.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 99

Ordförandens information

Sammanfattning
Mandatperiodens sista sammanträde hålls den 18 december, och följs av gemensam middag.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 100

Förvaltningschefens information

Sammanfattning
Annelie Börjesdotter redovisar att Arbetsmiljöverket gjort en omfattande granskning, som 
även innefattar koncernnivån i kommunen. Om kommunen inte fullgör vad det statliga verket 
kräver kan det komma att läggas vite. De frågor som berörs av kraven är av många olika slag, 
allt från rutiner till hela äldreboendens fysiska status. Förvaltningen har utformat en 
arbetsmiljöenkät tillsammans med de fackliga organisationerna och företagshälsovården, som  
har sänts ut till alla medarbetare i förvaltningen. Varje chef har nu ett underlag att arbeta med 
inom sin egen organisation. Sammantaget är resultatet av enkäten mycket positivt. Det 
återstår att göra riskanalyser i de enskilda hemmen. Det största problemet, som kommer att bli 
föremål för nämndens ställningstagande efterhand, är Ybbåsen, där måtten på alla toaletter är 
för små. Detta leder till problem vilken lösning som än prövas, och det visar sig även finnas 
andra brister i fastigheten.
Inspektionen för vård och omsorg kommer att granska barn och ungdom inom IFO i 
december. Varje socialsekreterare har ett stort antal ärenden, jämfört med andra kommuner.
Arbetsmiljöverket kräver att kommunen använder injektionsnålar med inbyggda stickskydd. 
Det har lett till att kommunen har upptäckt att den har ett smalt upphandlat produktutbud. De 
angivna injektionsnålarna kommer att innebära en kostnadsökning. Andra produkter används i 
många olika varianter, genom en mer genomtänkt användning bör det gå att pressa priser.
Nämnden har fått över 300 tkr av statliga medel för att utveckla digitala hjälpmedel för 
äldreomsorgen, och Vård och omsorg avser med det utveckla planeringssystemet Lapscare för 
bättre säkerhet och säkrare uppföljning. Även rehabpersonal kommer att utveckla 
användandet av datorer för att kunna ge bättre service till brukare i form av att visa 
hjälpmedel och samtidigt beställa dem.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 101

Delgivning av protokoll

Sammanfattning
a) Socialnämndens protokoll 2018-09-24
b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-10-01
c) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-10-17
d) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29
e) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-06
 
 
Socialnämnden beslutar

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 102

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning
a) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-10-01 §§ 135-138
b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-10-17 §§ 139-142
c) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29 § 144
d) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-06 §§ 148-150, 152, 154, 156, 158-159
e) Individ- och familjeomsorg 2018-09-21—11-19, lista
f) Äldreomsorg/OF 2018-09-21—11-19, lista
g) Anställningsavtal september-oktober 2018
h) Ordförande beslut enligt 13 § LVM 2018-10-17 

Socialnämnden beslutar

att redovisningen av delegationsbesluten godkänns
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-11-20

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 103

Anmälningsärenden

Sammanfattning
a) Högsta förvaltningsdomstolen, beslut i mål nr 4968-4970-18, bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.
b) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål nr 9300-18, upphörande av vård enligt LVU. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
c) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål nr 3475-18, upphörande av vård enligt LVU. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
d) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål nr 4863-18, bistånd. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet.
e) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål nr 4873-18, bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet.
f) Förvaltningsrätten i Malmö, beslut i mål nr 11895-18, omedelbart omhändertagande enligt 
LVM. Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet.
g) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål nr 7051-18, bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet.
h) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål nr 8025-18, bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avvisar yrkandena om rese- respektive vårdkostnader, och avslår överklagandet i övrigt.
i) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål nr 6289-18 och 10634-18, bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
j) Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom i mål nr B 2630-18, olaga hot m.m. Hovrätten 
fastställer tingsrättens dom utan några ändringar.
k) Blekinge tingsrätt, dom i mål nr T 1009-17, vårdnad om barn m.m.
l) Helsingborgs tingsrätt, laga kraftbesked i mål nr T 4812-18, vårdnad om barn.
m) Inspektionen för vård och omsorg, Beslut om utökat antal platser vid Attendo 
Oderljungavägen för personer med demenssjukdom.
n) Länsstyrelsen Skåne, beslut efter tillsyn enligt Alkohollagen.
o) Inspektionen för vård och omsorg, Meddelande om tillsyn rörande mottagning, utredning 
och uppföljning av barn och unga.
p) Arbetsmiljöverket, beslut efter inspektion av HVB Karpen. Ärendet avslutas.
q) Inspektionen för vård och omsorg, beslut efter tillsyn av ett ej verkställt beslut. Ärendet 
avslutas.
r) Kommunstyrelsen, val av ledamot, ersättare och ordförande i Kommunala 
tillgänglighetsrådet.
s) Kommunstyrelsen, val av ordförande, ledamöter och ersättare i Kommunala 
pensionärsrådet.

Socialnämnden beslutar

att notera informationen
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