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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-02-07 

 
 

   Utdragsbestyrkande 

    
    
 

1 

 
 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Boken, kl. 15.00-16.15 

Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande 

Jenny Delén (M), 1 vice ordförande 

Lars Ottosson (PF), 2 vice ordförande 

 

Övriga deltagande Annelie Börjesdotter, socialchef 

Britt Tullberg, verksamhetschef IFO 

Anders Ferm, ekonom § 17 

Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare 

 

 

 

Utses att justera Lars Ottosson 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2018-02-09 kl. 15.00 

 
 Sekretessbelagda ärenden 

Ej sekretessbelagda ärenden 

§§ 18-26 

§§ 17, 27 

 

Underskrifter 
 

Sekreterare 
 

   

  
Anders Ivarsson 
  

 Ordförande   

  
Elisabeth Holmer  

 

 Justerande   
  Lars Ottosson  

 
 

 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Socialnämndens arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 2018-02-07 
 

Datum för anslags uppsättande 2018-02-09 
 

Datum för anslags nedtagande 2018-03-05 

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret  ANSLAG/BEVIProtokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

Underskrift   

  

Anders Ivarsson 
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SN au § 17 

Bokslut 2017 

SOC 2018/26 

Sammanfattning 

Anders Ferm redovisar preliminära siffror för bokslutet 2017. 

Resultatet pekar på 118 tkr, ett positivt resultat även detta år. 

Nettoinvesteringar har gjort på 645 tkr. 

Fördelningen mellan verksamheterna är för IFO +3296 tkr, VO -

3036 tkr och övriga verksamheter -142 tkr. 

De största överskotten är inom ekonomiskt bistånd och 

integrationsenheten, de största underskotten är familjehem för 

barn och unga samt hemtjänst/särskilt boende. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom Anders Ferm daterad 2018-02-05. 

Anders Ferm föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

________ 
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SN au § 27 

Kostförsörjning Vård och Omsorg 

SOC 2018/25 

Sammanfattning 

Med anledning av Söderåsens miljöförbunds tillsyn och kontroll 

gällande livsmedelshantering i Hemtjänsten (dnr SOC 2017/205) 

den 27 oktober 2017 har problemet kring värmehållning av 

matdistributionen belysts. 

En handlingsplan har tagits fram för att komma tillrätta med 

problemet men trots försök med förändrad packning av 

transportlådor, förändrade matrundor samt fler värmeplattor så 

har rekommenderad temperatur inte kunnat hållas. 

Under det senaste året har det också inkommit klagomål på 

matens utseende och kvalitet. 

Dialog har förts med kostchefen om hur förvaltningen ska 

komma till rätta med problemet. Det som har framkommit som 

alternativ är en övergång till kyld mat. Detta skulle förutom höjd 

kvalitet, även skapa möjlighet till fler alternativa rätter. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-29 av verksamhetschef Patrik 

Wilhelmsson. Annelie Börjesdotter föredrar utredningen. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa 

kyld mat och de ekonomiska konsekvenser detta skulle medföra. 

________ 

Beslutet skickas till 

Socialchefen 

 


