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§ 31 
 
Budget 2022 
2020/206 
 
Sammanfattning 
Synpunkter på de preliminära ramarna 
 
I kommunstyrelsens preliminära ramar föreslås en minskad ram med 1 500 tkr år 2022 
för barn- och ungdomsvården. 2021 är kompensationen 3 000 tkr extra. Nämnden har 
under flera år arbetat med att dämpa kostnadsutvecklingen och har i samband med detta 
presenterat åtgärderna för kommunstyrelsen. Åtgärderna mellan åren 2019 och 2020 har 
genererat minskat underskott exkl. segregationsmedel inom barn- och ungdomsvården 
med 7 300 tkr samtidigt som nämnden ser att kostnadsbilden nu börjar stabiliseras. 
Prognosen i februari pekar på att tilldelningen med 3 000 tkr motsvarar de behov som 
nämnden har inom denna verksamhet. Nämnden behöver behålla dessa medel och den 
föreslagna minskningen om 1 500 tkr utgå för att uppnå budget i balans under 2022. 
 
Under 2021 prognostiserar nämnden avvikelse inom integrationsenheten då intäkterna 
minskar drastiskt. Kostnader har minskat i omfattning men nämnden ser en ökning av 
försörjningsstödet som inte motsvarar intäkterna. Detta är en stor oro för nämnden de 
kommande åren. Nämnden inväntar granskning från KPMG avseende kostnadsutveck-
lingen. Nämnden önskar dock att hänsyn till integrationsenhetens minskade intäkter tas 
i beaktande i kommande budgetprocess.  
 
Det finns ett behov av att utöka antalet boendeplatser inom LSS-verksamheten inom en 
snar framtid. Sedan flera år tillbaka i tiden har behovet varit större än platstillgången. I 
dagsläget har Perstorp totalt tio boende dvs fem gruppbostadsplatser (Bokeliden) samt 
fem platser servicebostad (Snickargatan). I nuläget finns det inga ekonomiska resurser 
avsatta för att tillgodose kommande behov. Med anledning av detta saknas det täckning 
för motsvarande två årsplaceringar som Socialförvaltningen får köpa av extern 
leverantör för 1 750 tkr/årsplats. Socialförvaltningen äskar därmed totalt 3 500 tkr för 
att få täckning för beräknat utökat behov av ytterligare två årsplaceringar enligt bilaga 
1. Övriga ökande behov inom LSS-verksamheten som korttidstillsyn och personlig 
assistans skall om möjligt finansieras genom interna omfördelningar av 
socialförvaltningens befintliga ram. Detta kommer att få konsekvenser för 
finansieringen av framtida personalökningar på Österbo.  
 
Det finns ett behov av att förstärka finansieringen av institutionsvård för vuxna från 1,4 
årsplaceringar till 2 årsplaceringar, en beräknad kostnadsökning med 800 tkr inkl. 
prisjustering enligt bilaga 2. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att avstyrka förslaget om minskad ram med 1500 tkr, 
att hos kommunfullmäktige begära extra medel för LSS-boende i enlighet med bifogat 
underlag med totalt 3 500 tkr samt  
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Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

att hos kommunfullmäktige begära 800 tkr för förstärkning av verksamheten inom 
institutionsvård vuxna 
 
Elisabeth Holmer (S), Catharina Tann (S), Mona Lisa Stålbrand (SD) och Anders 
Jelander (SD) deltar inte i beslutet. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 32 
 
Trygghetsskapande åtgärder 
 
 
Sammanfattning 
Britt Tullberg, Anne Banke, Magnus Hansson, Katja Assarsson, Samah Fedda och 
Susanne Roos-Johnsson redovisar det trygghetsskapande arbetet på Familjens hus. I 
projektet Växa tryggt genomförs ett flertal besök under barnets första år, med deltagande 
från olika professioner. Barnets bästa är i fokus vid föräldrastöd och samarbetssamtal. 
SAGA är ett projekt för samverkan med gemensamt ansvar för barnen i Perstorps 
kommun. En ansökan om statliga medel har lämnats till länsstyrelsen för det planerade 
tvååriga projektet Hela Familjen. Ett tvärsektoriellt arbete pågår även med länsstyrelsen, 
skola, fritidsförvaltning, kultur, teknik- och service i syfte att förbättra barns 
uppväxtvillkor. 
Jessika Ekelund Nilsson och Ingemar Gullström redovisar Mobila teamets arbete med 
trygghetsskapande åtgärder. Teamet utgår från en lokal på Fasanvägen, och arbetar främst 
på helger och på fältet. Ett samarbete finns med skolan för att stödja elever som annars 
sitter mycket hemma. En plan är att inrätta skollovsjobb under vecka 27-28 för att få 
igång yngre ungdomar i 13-15-årsåldern att sköta ett enkelt arbete, med allt vad det 
innebär av ansvarstagande och egen inkomst. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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§ 35 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 
2021/58 
 
Sammanfattning 
Patientsäkerhetsberättelsen ger en möjlighet att belysa patientsäkerheten som en central 
del inom verksamhetsområdena både på en lokal och på central nivå. Det är viktigt att 
detta arbete utvecklas till en naturlig del av alla verksamheters vardag. 
Vårdgivaren, Socialnämnden i Perstorps kommun, ansvarar för god och säker vård 
inom den kommunala hälso- och sjukvården enligt 5 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30), HSL. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska på nämndens uppdrag se till att kvaliteten och 
patientsäkerheten är hög i verksamheten. 
Verksamheten har under 2020 haft ett stort fokus på patientsäkerhetsfrågor kopplat till 
Corona-pandemin för att säkerställa att alla delar arbetas med på ett säkert sätt, såväl för 
brukarna som för medarbetarna inom förvaltningen. Arbetet har avsett riskanalyser och 
bedömningar och åtgärder för att skydda riskgrupper, säkerställa att vårdhygieniska 
riktlinjer efterföljs samt upprätta lokala rutiner för bla utökad provtagning för såväl 
brukare som medarbetare, samt utveckla rutiner för att minska smittspridning samt 
smittspårning där detta har krävts. Pandemin har förutom revidering av befintliga 
rutiner satt samverkan mellan vårdgivare och andra huvudmän i fokus och det 
gemensamma arbete som krävs för att säkerställa att patientsäkerheten ges högsta 
prioritet. Detta har lett till att digitala möten har använts i stor utsträckning inom 
samtliga verksamheter där detta är möjligt. 
Systematiskt kvalitetsarbete i form av egenkontroller har utförts i verksamheterna dock 
även det i begränsad omfattning pga pandemin. Det har inte varit möjligt att genomföra 
externa granskningar som planerats göra som tex granskning av Apoteket samt 
hygienronder då rekommendationer om att fysiska möten ska undvikas, för att sedan 
ställas in helt. Följsamhet till basala hygienrutiner kontrolleras årligen i samband med 
den nationella undersökningen via SKR vilken genomfördes under mars månad. 
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, Stratsys, har fortsatt att utvecklas 
dock i begränsad omfattning pga rådande situation. 
Synpunkter/klagomål samt avvikelsehantering är en viktig del i det dagliga arbetet för 
att förbättra förvaltningens kvalitet och därmed höja patientsäkerheten. Det sker ett 
fortsatt arbete för att kvalitetssäkra avvikelsehanteringen, såväl internt som externt. En 
E- tjänst har utarbetats för att underlätta för medborgarna att lämna sina synpunkter på 
verksamheterna. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa Patientsäkerhetsberättelse 2020.
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§ 36 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Intet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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§ 37 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Intet 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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§ 38 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2021-03-16 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-30 
c) Socialnämndens arbetsutskott 2021-04-15 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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§ 39 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-30 §§ 34-36 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2021-04-15 §§ 39-45, 47 
c) Individ- och familjeomsorgen, lista 2021-03-16—04-20 
d) Vård och omsorg, lista 2021-03-16—04-20 
e) Anställningsavtal, listor 2021-01-01—04-20 
f) Begäran om överflytt av ärende 
g) Beslut angående begärd handling 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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§ 40 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Kammarrätten i Göteborg, mål 1228-21 om bistånd enligt SoL. Slutligt beslut 2021-
03-31 Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 
b) Förvaltningsrätten i Malmö, mål 2864-21 Dom 2021-04-16 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
c) Förvaltningsrätten i Malmö, mål 1942-21 Dom 2021-04-16 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
d) Förvaltningsrätten i Malmö, mål 16417-20 och 2143-21 Dom 2021-04-19 om bistånd 
enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandena. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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