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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-08-21

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 63

Budget- och skuldrådgivning

Sammanfattning
Jonna Göransson, budget- och skuldrådgivare, presenterar sig och det arbete hon inlett i 
kommunen, med rådgivning för personer som behöver det, kontakter med fordringsägare och 
kronofogde samt stöd i skuldsaneringsprocesser. Från årsskiftet tillkommer arbete med 
serveringstillstånd. Tjänsterna för såväl budget- och skuldrådgivning som serveringstillstånd 
har tidigare köpts från Hässleholms kommun.
Rådgivningen är frivillig, och ska utgöra hjälp till självhjälp. Den statliga myndighet som 
utgör stöd för budget- och skuldrådgivning är Konsumentverket.
Perstorp hade 2017 en hög andel skuldsatta (9,1%), näst högst i Sverige, och en hög andel 
barn med föräldrar som finns hos Kronofogden (18,9%) även det näst högst i Sverige. 
Grunden för att få en förändring är kunskapsspridning och attitydförändring. Drygt 500 
personer i kommunen har skulder hos Kronofogden, och medianskulden är ca 55 tkr. Tre 
faktorer kännetecknar dem som har skulder hos Kronofogden: låg utbildning, arbetslöshet och 
låga inkomster.
Framöver kommer arbetet även att innefatta att ta fram riktlinjer och rutiner.

Socialnämnden beslutar

att informationen noteras
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-08-21

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 64

Upphävande av riktlinje för loggkontroll
2018/112

Sammanfattning
Socialnämnden antog 2014-11-18 § 122 Riktlinje för loggkontroll ur verksamhetssystemet 
Procapita (dåvarande dnr SOC 2014/192). Vid närmare granskning framkommer att detta 
dokument snarare är att betrakta som en rutin än en riktlinje, och bör därför inte vara fastställd 
av nämnden. En aktuell rutin för loggkontroll finns framtagen av förvaltningen, och är 
tillgänglig för samtliga medarbetare på intranätet.

Socialnämnden beslutar,

att Riktlinje för loggkontroll med dnr SOC 2014/192 upphävs.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-08-21

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 65

Halvårsbokslut
2018/59

Sammanfattning
Socialnämnden redovisar under första halvåret ett resultat på 434 tkr. Inom institutionsvård 
för vuxna missbrukare har färre dygn behövt köpas in än vad som budgeterats. 
Försörjningsstöd visar ett resultat på 809 tkr vilket beror på att utbetalningarna är de lägsta på 
tio år. Integrationsenheten visar också ett överskott under perioden, vilket beror på att de 
statliga bidragen är högre än de kostnader som verksamheten har för försörjningsstöd, 
administration, SFI och samhällsorientering. Kostnaderna för familjehem ligger över budget, 
eftersom fler barn än budgeterat är placerade. Placering enligt LSS ligger också över budget. 
Bemanningen på Österbo ligger över budgeten, men åtgärder pågår för att rätta till det.
För helåret är prognosen ett nollresultat, där institutionsvård för vuxna, försörjningsstöd och 
integrationsenheten ger positiva resultat, medan familjehemsvård, särskilt boende och 
hemtjänst visar negativa resultat.
Socialnämnden har antagit egna mål, där vissa kommer att följas upp till bokslutet för 2018. 
Det stora arbetet kommer igång under nästa år. Avvecklingen av HVB är en stor förändring, 
föranledd av att kommunen inte kommer att få ekonomisk täckning på samma sätt som 
tidigare. Digitalisering och arbete med e-tjänster fortgår. Den låga nivån på försörjningsstöd 
har flera orsaker, såväl arbetsmarknaden, som förvaltningens samarbete med 
arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen. Vad gäller barn och unga är antalet 
orosanmälningar högt, men antalet placeringar har minskat något från 47 till 44. Fyra 
medarbetare på myndighetssidan har valt att sluta sina tjänster, vilket inte är dramatiskt. Det 
som tidigare var en kö på 20 personer till särskilt boende har förändrats till att nu vara 14 
lediga platser. Detta kräver en strategisk planering, som pågår i detta nu, och utökad 
samverkan mellan avdelningar. Även närliggande kommuner har lediga platser. Projekt 
DIDEC fortlöper, med nio av medarbetarna som ambassadörer. Bemanningssituationen i 
hemtjänsten ser ut att stämma väl överens med de uppgifter som finns, men budgeten ligger 
något lågt. Insatserna i hemtjänsten fluktuerar kraftigt över året, beroende på att behoven 
varierar. 
Ett stort arbete fordras för att förbättra situationen vad gäller fastigheten på Ybbåsen.

Socialnämnden beslutar

att halvårsbokslutet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-08-21

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 66

Reglemente för socialnämnden 2018
2018/122

Sammanfattning
Med anledning av att en ny kommunallag trätt i kraft, samt att det gått lång tid sedan 
nämndens reglemente senast reviderades, har ett förslag till reviderat reglemente tagits fram. 
Det nya förslaget har anpassats efter nya lagbestämmelser, och är utformat för att ha samma 
struktur som övriga reglementen i kommunen.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-08-21

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 67

Tillägg till delegationsordning
2018/123

Sammanfattning
Sedan socialnämnden fattade beslut om delegationsordning 2017 har det uppmärksammats att 
ett par smärre tillägg skulle behövas. Det gäller beslut om förebyggande insatser enligt Lagen 
om vård av unga (LVU) 22 §. Dessa ärenden föreslås delegeras till socialnämndens 
arbetsutskott, i likhet med de flesta andra personärenden.

Socialnämnden beslutar

att beslut enligt 22 § 1 och 2 stycket LVU delegeras till socialnämndens arbetsutskott
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-08-21

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 68

Yttrande över revisionsrapport om barn i utsatta förhållanden
2018/101

Sammanfattning
Revisionen har tagit fram en rapport som tar upp barn i utsatta förhållanden och 
rekommenderar socialnämnden
- att vidta åtgärder som möjliggör mer aktivt förebyggande arbete och tidig upptäckt av 

barn som kan vara i behov av insatser,
- att säkerställa tillräckliga resurser för arbetet med mottagande av anmälningar, 

förhandsbedömning och utredning,
- att se till att det finns förutsättningar för uppföljning i individärenden samt
- att ta initiativ till mer gemensam kartläggning, behovsanalys, samordning av insatser och 

uppföljning.
Revisionen drar i sin rapport en slutsats att ett ökat antal orosanmälningar med automatik 
leder till fler öppnade utredningar och ett ökat antal placeringar. Nämnden ser inte att dessa 
företeelser självklart är kommunicerande kärl. Nämndens strategi är att låta anmälningar och 
utredningar ge förutsättningar för att bedriva ett arbete med andra metoder och av mer 
förebyggande karaktär, som snarast leder till att placeringar undviks.
Inom barn- och familj har en strukturell förändring skett sedan granskningen gjordes, där 
utredare och utförare nu arbetar mer renodlat. Nämnden vänder sig emot påståendet att det 
skulle finnas höga trösklar för att öppna utredningar. Utredningar öppnas utifrån de 
bestämmelser som finns i socialtjänstlagen. Nämnden anser att den har vidtagit de åtgärder 
som erfordras för att förbättra situationen.

Socialnämnden beslutar

att anta yttrandet som sitt eget och översända det till revisionen

Beslutet skickas till
Revisionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-08-21

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 72

Förvaltningschefens information

Sammanfattning
Annelie Börjesdotter informerar om att samarbetet med Bjuvs kommun om MAS-tjänst 
kommer att fortsätta, vilket är mycket glädjande.
389 tkr har rekvirerats från Socialstyrelsen för teknik och teknikhjälpmedel. Dessa medel 
skulle bland annat kunna användas för larm som behöver uppgraderas.
Samordnarorganisationen inom Vård och omsorg kommer att förändras, så att varje område 
får en mer uttalad samordnare. Samarbete mellan samordnarna kommer dock fortsatt att 
behövas. Den övergripande organisation som prövats är verksamheten ännu inte riktigt mogen 
för att tillämpa.
Länsstyrelsen har tilldelat kommunerna medel för SFI för nyanlända, där ett projekt för 
ensamkommande barn och nyanlända ungdomar planeras, med ekonomi, samhällsorientering 
m.m. Avsikten är att söka 1,5 tjänster under två år.
HVB kommer att reduceras ytterligare. På Lillkarpen bor för närvarande tre barn, som väntar 
på sina familjer. Det kan bli så att Lillkarpen stängs och barnen placeras i familjehem. 
Stödboendet kommer att finnas kvar.
Den varma sommaren har hanterats väl av personalen inom Vård och omsorg, i samarbete 
med kostenheten m.fl. Områdeschefen för funktionshinder har sagt upp sig, och arbetet pågår 
med rekrytering av ersättare.
21 personer kommer att gå utbildning för att läsa upp till undersköterskor, därav 13 
tillsvidareanställda och åtta vikarier.

Socialnämnden beslutar

att Informationen noteras
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-08-21

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 73

Delgivning av protokoll

Sammanfattning
a) Socialnämndens protokoll 2018-06-14
b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-08-07

Socialnämnden beslutar,

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-08-21

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 74

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning
a) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-30 § 68
b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-05 §§ 69, 79-97
c) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-08-07 §§ 102-105, 109-125

Socialnämnden beslutar,

att redovisningen av delegationsbesluten godkänns
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-08-21

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 75

Anmälningsärenden

Sammanfattning
a) Högsta förvaltningsdomstolen. Beslut i mål nr 3229-3232-18. Högsta 
förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.
b) Förvaltningsrätten i Malmö. Dom i mål nr 4813-18. Förvaltningsrätten bifaller ansökan om 
vård enligt LVU.
c) Förvaltningsrätten i Malmö. Beslut i mål nr 8204-18. Förvaltningsrätten fastställer det 
underställda beslutet om omedelbart omhändertagande enligt LVU.
d) Förvaltningsrätten i Malmö. Dom i mål nr 4284-18. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet.
e) Förvaltningsrätten i Malmö. Dom i mål nr 2655-18. Förvaltningsrätten avvisar 
överklagandet i den del det avser god man respektive nödbistånd, och avslår överklagandet i 
övrigt.
f) Förvaltningsrätten i Malmö. Dom i mål nr 3974-18, 4751-18 och 6028-18. 
Förvaltningsrätten avvisar yrkandet om möte angående SIP, och avslår överklagandet i övrigt.
g) Helsingborgs tingsrätt. Förordnande i mål nr T 3421-18 angående vårdnad m.m.
h) Helsingborgs tingsrätt. Dom och bevis om laga kraft i mål nr T 1963-18 angående 
umgänge.
i) Helsingborgs tingsrätt. Dom i mål nr T 1759-18 om vårdnad om barn m.m.
j) Helsingborgs tingsrätt. Dom i mål nr B 5106-16  om misshandel och olaga hot.
k) Inspektionen för vård och omsorg. Beslut efter tillsyn av HVB Lillkarpen. IVO avslutar 
ärendet.
l) Inspektionen för vård och omsorg. Meddelande om kommande inspektion av stödboende.
m) Inspektionen för vård och omsorg. Beslut efter tillsyn av ej verkställt beslut. IVO avslutar 
ärendet.

Socialnämnden beslutar,

att notera informationen
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