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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 21 
 
Om- och tillbyggnad Österbo 
2019/76 
 
Sammanfattning 
Arkitekt Elisabeth Ciardi redovisar det arbete som skett med att ta fram ett förslag till 
om- och tillbyggnad av Österbo. Hela huset blir ett nav för äldreomsorgen i Perstorp, och 
ska möta behov hos boende, personal, besökande och för fastighetsskötsel. Utbyggnaden 
planeras i två etapper, med ett skepp om 18 lägenheter i varje etapp. Omvärldssituationen 
kan komma att påverka möjligheterna att genomföra projektet på avsett sätt. 
Detaljplanearbete pågår, liksom frågan om förvärv av intilliggande mark, och under året 
kommer kalkylarbete att ske. Det finns förhoppning om att påbörja byggnation kring 
kommande årsskifte, med en förväntad byggtid på 18 månader. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 22 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 
2022/26 
 
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 fortsatt under 2021 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 bl.a. 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. 
Följsamhet till basala hygienrutiner kontrolleras årligen i samband med den nationella 
undersökningen via SKR vilken genomfördes under mars månad. Det har dock inte 
genomförts i samtliga verksamheter. Loggkontroller har genomförts enligt rutin. 
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, Stratsys, har implementerats i 
samtliga verksamheter. 
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. Denna tjänst kommer att kopplas samman med verksamhetssystemet 
Lifecare. 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 
 
Beslutet skickas till 
Webplats
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 23 
 
Läget i hemtjänsten 
 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschef Patrik Wilhelmsson redovisar aktuellt läge i hemtjänsten, det har de 
senaste veckorna varit förhållandevis lugnt. För två veckor sedan mötte förvaltningen 
Arbetsmiljöverket (AV) tillsammans med Kommunal, med anledning av den anmälan 
enligt 6:6a som Kommunal lämnat. AV kommer inte att gå vidare med ärendet, och 
Kommunal har dragit tillbaka sin anmälan. Stämningen är generellt god och positiv. En 
ytterligare chef kommer att tillträda sin tjänst i hemtjänsten i mitten av april,  som delats i 
två separata enheter. Det finns viss oro kring nya scheman, som möts med samtal. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.

5



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 24 
 
Omvärldsläget 
 
 
Sammanfattning 
Krigstillståndet i Ukraina påverkar genom de flyktingar som kommer till Skåne. 
Socialnämnden har ett ansvar att bidra till det arbete som sker. Migrationsverket och 
länsstyrelsen börjar efterhand komma med viss vägledning. 
Kommunen har fått i uppdrag att medverka till att anordna akutboende, vilket inte 
påverkas av det faktum att kommunen annars har noll i anvisningstal. Samtliga 
förvaltningar har bidragit, och har förberett 30 sängplatser. Kommunens krisledning har 
regelbundna möten. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 25 
 
Bokslut 2021 
2021/177 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar ett totalt underskott på 1 664 tkr för år 2021. Underskott 
finns i huvudsak inom LSS-verksamheten samt integrationsenheten. Överskott finns i 
huvudsak inom äldreomsorgen samt verksamheten för ensamkommande barn. 
 
I oktober beslutade kommunfullmäktige om en ytterligare ramhöjning för 2021. Denna 
åtgärd påverkar ekonomin på ett positivt sätt under sista kvartalet 2021. Socialnämnden 
fick en ramhöjning på totalt 3 000 tkr, där 1 000 tkr fördelas till försörjningsstödet, 1 000 
tkr till LSS-verksamheten samt 1 000 tkr för att täcka nettokostnaderna för pandemin.  
Under året har nämnden arbetat med att försöka komma till rätta med budgetunderskottet 
via handlingsplaner både på förvaltningsnivå och enhetsnivå. Förvaltningen har lagt 
mycket arbete på att söka statliga projektpengar, vilket delvis påverkat driftsresultatet i 
positiv riktning.  
När det gäller bedömning av socialnämndens mål finns detta dokumenterat under varje 
målområde under punkten mål och resultatstyrning. 
En grundläggande analys  med ekonomiskt fokus på socialnämndens ansvar har 
genomförts av KPMG under 2021, resultatet visade på att nämnden saknade 7 800 tkr för 
att klara av sitt grunduppdrag. Denna summa motsvarar ganska exakt uppräkningen av 
budgetramen som kommunfullmäktige beslutade om senare under hösten (7 700 tkr). 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa årsredovisningen 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 26 
 
Budget 2023 
2022/14 
 
Sammanfattning 
Enligt budgetprocessen ska nämnderna färdigställa sina förslag på prioriteringar under 
mars månad både avseende drift- och investeringsmedel. 
Socialförvaltningen har analyserat behovet av extra medel både avseende drift- och 
investeringsmedel inför budgetprocessen 2023. 
Om utbyggnaden av Österbos särskilda boende färdigställs under senhösten 2023 finns 
det ett utökat behov av investeringsmedel redan 2023. Det är ännu oklart när 
byggnationen kommer att vara färdigställd, men behov av investeringsmedel under 
2023 kan likafullt uppkomma. I skrivande stund är inte gränsdragningen mellan 
socialförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen klar. För socialförvaltningens 
övriga verksamheter bedöms förslaget för investeringsbudgeten på 1 200 tkr vara 
tillräckligt för att täcka investeringsbehovet. 
LSS-verksamheten har haft ett ökat vårdbehov under de senaste åren, vilket kommer att 
fortsätta även under 2023. Vårdbehoven är biståndsbedömda och lagstyrda. Detta 
medför ett ökat behov av extra medel på driften med 2 000 tkr (bilaga 1). Prognosen för 
försörjningsstödet visar på ett beräknat ökat behov på 1 500 tkr under 2023 (bilaga 2) 
Integrationsenhetens verksamhet visar på ett behov av extra medel på 1 500 tkr (bilaga 
3). 
 
Totalt finns ett behov av extra medel med 5 000 tkr för att få kostnadstäckning för de 
löpande kostnaderna som finns inom LSS-verksamheten, försörjningsstödet samt 
integrationsenheten. Socialförvaltningen har analyserat möjligheten till effektiviseringar 
eller interna omprioriteringar för det ökade behovet, men kan inte hitta några finansiella 
lösningar inom befintlig budgetram. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att räkna upp budgetramen år 2023 med 5 000 tkr, så att 
kostnadstäckning nås för LSS-verksamheten, försörjningsstödet och integrationsenheten 
samt 
att konstatera att det eventuellt finns ett utökat investeringsbehov för Österbos särskilda 
boende under 2023. 
 
Elisabeth Holmer och Berith Lantz, båda (S), deltar inte i beslutet. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 27 
 
Ekonomisk rapport och prognos 2022 
2022/25 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Anders Ferm redovisar ekonomisk rapport och prognos per februari 
månad. Försörjningsstöd väntas ge ett underskott med 1,5 mnkr trots den ramhöjning som 
kommunfullmäktige beslutat om. LSS-verksamheten väntas ge ett underskott med 2 
mnkr. Antalet vårdtagare har ökat inom flera typer av insatser. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 28 
 
SAM årlig uppföljning 2021 
2022/27 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har genomfört årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2021, genom 
att besvara ett antal frågor ställda av HR-enheten. Varje chef har på sin enhet besvarat 
frågorna på arbetsplatsträff (APT). I år har samtliga enheter genomfört detta i tid, och 
det framgår av svaren att det har förts grundligare diskussioner på arbetsplatserna. Vid 
förvaltningsövergripande samverkan (FÖSAM) med de fackliga organisationerna har 
en sammanställning av svaren redovisats och diskuterats. 
Det finns behov av att förtydliga dialog och arbetssätt på APT. Riskbedömningar 
förefaller ha fått tydligare struktur och bli bättre genomförda. Det finns efterfrågan på 
rutiner för att möta situationer som kan innebära hot och våld, liksom mer av diskussion 
kring arbetsmiljömålen vilket är en del av nämndens målarbete. Den stora förändringen 
jämfört med tidigare är hur verksamheten beskriver vikten av mjuka värden som 
arbetsglädje, motivation, gott medarbetarskap, teamkänsla etc. I många svar finns en 
utvecklingstanke och ett sikte mot framtiden. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa rapporten över arbetsmiljöarbetet samt 
att överlämna materialet till kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 29 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Ordföranden påminner om kallelse till framtidsseminariet den 27 april, vilket är en 
obligatorisk samling för fullmäktiges ledamöter. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 30 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
IVO genomför för närvarande en tillsyn av orosanmälningar, samt i någon mån även 
avvikelsehanteringen. Det kommer att ske viss personalomsättning i förvaltningens 
ledning, och rekrytering pågår till aktuella tjänster. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 31 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2022-02-15 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-08 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 32 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-08 § 22 
b) Individ- och familjeomsorgen, lista 2022-02-13—03-10 
c) Vård och omsorg, lista 2022-02-13—03-10 
d) Anställningsavtal, listor 2022-02-13—03-10 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 33 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Malmö FR 32-22 Dom 2022-02-17 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
b) Malmö FR 5552-21 Dom 2022-03-04 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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