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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-08-22

Plats och tid

Sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00-17.00

Beslutande

Elisabeth Holmer (S), ordförande
Lars Ottosson (PF), 2 vice ordförande § 7579, 81-88
Berith Lantz (S), tjänstgörande ersättare
Catharina Tann (S)

Christer Tingren (C), tjänstgörande
ersättare
Britt-Inger Andréasson (C)
Torgny Lindau (PF)
Göran Långström (PF)
Edward Galia (SD)

Övriga deltagande

Annelie Börjesdotter, socialchef
Britt Tullberg, verksamhetschef IFO
Anders Ferm, ekonom § 75-79
Anders Ivarsson, sekreterare
Sahand Kousha, enhetschef § 75
Nehad Popova, arbetsförmedlingen § 75
Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef VO §
76-79, 81-88
Anna Nadmyr, MAS § 76-79

Victor Vilsmyr, utvecklingsstrateg §
76-79
Christel Nordin, områdeschef § 7679, 81-82
Lena Nilsson, familjerättssekreterare
§ 80
NN1 och NN2, företräde enl 11 kap 9
§ SoL, § 80

Utses att justera

Lars Ottosson och Berith Lantz

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2017-08-23 kl. 12.00

Underskrifter

Paragrafer

ej sekretess

75-88

75-79, 81-88 80

Sekreterare
Anders Ivarsson
Ordförande
Elisabeth Holmer
Justerande

Lars Ottosson

Berith Lantz

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-08-22

Datum för anslags
uppsättande

2017-08-23

Förvaringsplats för
protokollet

Socialkontoret

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift
Anders Ivarsson, Sekreterare
Utdragsbestyrkande

2017-09-15

sekretess
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-08-22

SN § 75

Samarbete med arbetsförmedling och
arbetsmarknadsenhet
SOC 2017/71
Sammanfattning
Sahand Kousha från arbetsmarknadsenheten och Nehad Popova från
arbetsförmedlingen redovisar kommunens och arbetsförmedlingens
gemensamma arbete, särskilt med bosättningsuppdraget. De som nu flyttar
in gör det på eget initiativ. I kommunen finns nu 4-5 nyinskrivningar
varannan vecka. Sedan årsskiftet har bosättningsuppdraget gått över till
Migrationsverket, arbetsförmedlingen kommer in först då en person blivit
placerad i en kommun och är mellan 20-65 år. Kommuntalet från
Migrationsverket är fortsatt noll, men Perstorp har ändå en hög inflyttning
vilket skiljer sig från övriga Söderåskommuner. Trångboddhet förekommer,
vilket bland annat påverkar skolresultat och har tagits upp av Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Perstorps
bostäder AB ser inte detta problem, utan det är hos andra hyresvärdar det
förekommer.
Kommunen och arbetsförmedlingen har avtal om 30 extratjänster (för
långtidsarbetslösa och nyanlända), har gemensamma rekryteringsträffar,
CV-verkstäder och samverkan med försörjningsstöd inom IFO.
Gemensamma möten mellan förvaltningen och arbetsförmedlingen har varit
av stort värde och planeras vid fler tillfällen.
Arbetslösheten i Perstorp är 12,9% (därav 38% utrikes födda), jämfört med
riket 7,3%. För ungdomar mellan 20-24 år har arbetslösheten minskat från
19,1% till 17,7%. 15% av de utrikes födda i Perstorp har akademisk
utbildning från sitt hemland, vilket är ett högt tal. Många av de som är högt
kvalificerade har legitimationsyrken, vilket gör att det ändå är komplicerat
att nå fram till anställning.
Arbetsmarknadsenheten kommer att få tillgång till en egen lokal i centrum,
där även arbetsförmedlingen kommer att finnas på plats.
Socialnämndens beslut
Informationen noteras.
________

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-08-22

SN § 76

Halvårsbokslut
SOC 2017/64
Sammanfattning
Halvårsbokslutet 2017 ser positivt ut, både vad gäller ekonomi och kvalitet.
Totala kostnaderna är 117 mnkr och resultatet 4 mnkr. De verksamheter som ger
överskott är integrationsenheten och ekonomiskt bistånd. Förhållandevis många
unga får ekonomiskt bistånd. 54 ensamkommande barn har funnits under andra
kvartalet. De statliga ersättningarna kommer att minska senare under året.
Hemtjänsten har fler anställda än budgeterat, vilket genom att se på vad
Lapscare visar tyder på att behovet är större än vad som budgeterats. Rutiner och
kvalitet har förbättrats, men det finns fortfarande mycket att arbeta med. Det
finns viss överbeläggning på äldreboenden, totalt fem platser nu.
Förvaltningen har arbetat intensivt för att få till en grundläggande struktur för
styrning, ledning och uppföljning. Många processer har blivit allt tydligare
under det gånga året och förvaltning och nämnd har skapat ett betydligt bättre
sätt att följa upp verksamheten. Förvaltningen är på god väg och har hittat
strategier för uppföljning, både vad det gäller ekonomi men även påbörjade
diskussioner kring verksamhetsmått för uppföljning. Det har varit en mycket bra
process i koncernen avseende arbetet med vision, mål och indikatorer. Stöd i
detta arbete har varit den tidigare framtagna visionen och dess ledord.
Förvaltningen har kunnat genomföra sin första jämförelse i KPB (kostnad per
brukare), inom området IFO. Förvaltning och nämnd har fått en genomgång av
företrädare från KPB. Tydligt är att Perstorp inte har någon dyr socialtjänst utan
snarare tvärt om jämfört med befolkningsstrukturen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-14 av ekonom Anders Ferm. Anders Ferm
och Annelie Börjesdotter föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Halvårsbokslutet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
________
Delges
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-08-22

SN § 77

Verksamhetssystem
Sammanfattning
Utvecklingsstrateg Victor Vilsmyr redovisar en förstudie av det befintliga
verksamhetssystemet Procapita. Syftet är att säkerställa kvalitet och effektivitet
i organisationen, med målet att få en bättre struktur, organisation och
genomföra nödvändiga förbättringar. Det finns problem med struktur,
behörigheter, organisation, driftsäkerhet, utbildning, statistik m.m.
Förvaltningen betalar ca 700 tkr årligen i driftskostnader, men i den summan
ingår ingen utbildning för personalen. Det föreligger ett stort behov av att reda
ut de oklarheter som finns i det befintliga systemet.

Socialnämndens beslut
Informationen noteras
_________

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-08-22

SN § 78

Ny ersättningsmodell för färdtjänst
SOC 2016/226
Sammanfattning
Kommunförbundet Skåne har under hösten 2016 arbetat med ett förslag till
ny ersättningsmodell för färdtjänst. Som framgår av brev från
Kommunförbundet har arbetsgruppen inte kommit vidare i frågan om
kostnadsnivån i den nya ersättningsmodell som arbetats fram. Ärendet
kommer därför att behöva hänskjutas till överläggningar mellan Region
Skåne och Kommunförbundet Skåne som företrädare för Skånes
kommuner.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-07-06 § 119
Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-29 av tf socialchef Patrik Wilhelmsson.

Socialnämndens beslut
Informationen noteras.
________

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-08-22

SN § 79

Samordnad individuell plan
Sammanfattning
MAS Anna Nadmyr redovisar hur det nya vårdavtalet med Region Skåne
syftar till att de mest sjuka ska kunna få hjälp i hemmet inom två timmar.
En förutsättning för att komma in i denna vårdform är att den enskilde är
listad där. Regionen svarar för tillgång till läkare dygnet om. Förvaltningen
har tagit fram ett informationsmaterial till brukare och anhöriga,
tillsammans med blankett för den nödvändiga omlistningen. Ännu en
förutsättning är att det skrivs en samordnad individuell plan, SIP, vilket sker
genom att en tid bokas med vårdcentralen. Anhöriga kan finnas med via
Skype eller liknande. Hittills har några stycken SIP:ar gjorts under
sommaren. I Skåne nordost har Hässleholm gjort 44 stycken. På måndag
kommer att möte att hållas för att samordna arbetet, och undvika
dubbelarbete. Målet är att alla berörda ska ha en SIP uppgjord under året.
Socialnämndens beslut
Informationen noteras
________

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-08-22

SN § 81

Områdeschef Österbo
Sammanfattning
Christel Nordin, nytillträdd områdeschef på Österbo sedan i april, presenterar sig
och sitt arbete på Österbo. Hon har tidigare arbetat i Helsingborg, Kristianstad
och Sölvesborg med liknande uppgifter. Det pågår ett arbete tillsammans med
personalen kring bl.a. BPSD, samt en översyn av schemat för att minimera
ensamarbete. I dagsläget finns en kö på fyra personer, och ytterligare några som
förväntas behöva plats. Det finns många olika digitala lösningar som är
intressanta att ta vara på, under förutsättning att de utgår från de behov som
faktiskt finns hos brukare och anhöriga.
Socialnämndens beslut
Informationen noteras
________

Utdragsbestyrkande

8 (12)

PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-08-22

SN § 82

Projektansökan Tillväxtverket
Sammanfattning
Annelie Börjesdotter redogör för att den ansökan som lämnats till Vinnova inte
gav önskat resultat, men att istället en ansökan förbereds till Tillväxtverket och
ESF. Ett möte har hållits med Krinova, en inkubator/science park, som är
intresserade av ett fortsatt samarbete. Perspektivet är att utgå från de problem
och behov som finns hos brukare och anhöriga, och utifrån det finna tekniska
lösningar som underlättar. Ett möte har även hållits hos Tillväxtverket med en
tänkbar intressent. Det är viktigt att det som drar igång fungerar med den
ordinarie personalen, så att de erfarenheter som vinns lever kvar i
organisationen.
Socialnämndens beslut
Informationen noteras.
________

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-08-22

SN § 83

Information från verksamhetschefen VO
Sammanfattning
Patrik Wilhelmsson redogör för arbetet under sommaren. Ett bekymmer är när
vikarier som är bokade blir sjukanmälda. Dessbättre finns det personal som
ställer upp och tar ett stort ansvar. Sjuksköterskegruppen har fungerat väl och
ordinarie personal har utfört arbetet. Kvälls- och nattorganisationen har täckts
upp av ordinarie personal och timvikarier. Viss oro finns i hemtjänsten, där även
verksamhetschefen har funnits med som stöd.
Socialnämndens beslut
Informationen noteras
________

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-08-22

SN § 84

Information från Verksamhetschefen IFO
I början av året fick nämnden 1,1 mnkr för den sociala barnavården.
I juni tilldelades ytterligare 611 tkr, vilket totalt innebär att
kommunen fått nästan mest medel i riket. En ny socialsekreterare har
anställts med tillträde idag till barn- och familjegruppen. Ett par
medarbetare har slutat under sommaren och någon slutar i augusti.
Alla tjänster har kunnat tillsättas, förutom ett vikariat. Bland
biståndshandläggarna kommer LSS-handläggningen att fördelas på
två personer för att ge mindre sårbarhet. En handläggare kommer att
fördelas till samordnad vårdplanering gentemot regionen. 37 barn
finns placerade, varav ett på institution. Ingen vuxen missbrukare
finns placerad.
Den 28-29 augusti kommer Kronofogden och håller utbildning för
44 ungdomar som har skulder, i samverkan med förvaltningens
ansvarige för skuldsanering. Den 29 augusti hålls en
budbärarutbildning för personal som ska kunna ge information till
brukare. Kronofogden bekostar båda dessa utbildningar, medan
nämnden svarar för lunch och fika.
Socialnämndens beslut
Informationen noteras
________

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-08-22

SN § 85

Avveckling HVB
Sammanfattning
Loket stängde i mitten av juli månad, och personalen gjorde ett arbete för att
göra det möjligt med lokaler och rum. 18 medarbetare är varslade och
uppsagda, vara några redan gått vidare till utbildning eller annan tjänst. En
del finns under uppsägningstiden inom Vård och omsorg. Från den 1
september införs dygnsschema med sovande natt.
Socialnämndens beslut
Informationen noteras
________

SN § 86

Ordföranden informerar
En fortbildning till undersköterskor planeras tillsammans med
barn- och utbildningsnämnden, där verksamhetschefen för Vård
och omsorg tillsammans med vuxenutbildningen fått i uppdrag att
organisera det. Från årsskiftet kommer MAS att delas med Bjuvs
kommun, så att Perstorps kommun står för 30%.
_________

Utdragsbestyrkande
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PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-08-22

SN § 87

Delgivning av protokoll
a

Socialnämndens protokoll 2017-06-13

b

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-07-06, -08-08

c

Pensionärsrådets protokoll 2017-06-01

_________

SN § 88

Anmälan av delegationsbeslut
a

Anställningsavtal juni-juli 2017, lista

b

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-07-06 §§ 107-118, 2017-0808 §§ 120-122

Socialnämnden beslutar
Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut
_______

Utdragsbestyrkande

