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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2015-06-23 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 – 15.40 

Beslutande Lars Svensson (S), ordförande 
Jenny Delén (M), 1:e vice ordf 
Lars Ottosson (PF), 2:e vice ordf 
Elisabeth Holmer (S)  
Marianne Zackrisson (S), 
tjänstgörande ersättare 

Josefine Petersson (C) 
Torgny Lindau (PF) 
Manuel Henriquez (PF) 
Roland Dahlström (SD), 
tjänstgörande ersättare 

Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M) 
Thomas Johansson (PF) 

 

Övriga deltagande 
 
 
 

Bengt Andersson, socialchef §§ 103-111    
Anders Ferm, ekonom §§ 103-111 
Theresa Månsson, socialsekreterare § 107 
Eva Björk, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 108 

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare 

Utses att justera Josefine Petersson Lars Ottosson 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2015-06-23 kl.  
 
 

  
Paragrafer 

103-111 

ej sekretess 

103-111 

sekretess 

 
 

Underskrifter 
Sekreterare 

 
 
 

 

  
 
Eva-Mona Welther Stjernfeldt   

 
 

Ordförande 
  

  
 
Lars Svensson 
 

 

 
Justerande 

 

Josefine Petersson                       Lars Ottosson 

 

 
 

  
 

 

 

 

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

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-06-23 

Datum för anslags uppsättande 2015-06-25 Datum för anslags nedtagande 2015-07-20 

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret 

Underskrift  

 
 Eva-Mona Welther Stjernfeldt, Sekreterare 

 
 



 2 (9) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2015-06-23 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

SN § 103 

Ekonomisk prognos 
SN Dnr 2015/62 

Beslutsunderlag 

Ekonom Anders Ferm föredrar ekonomisk prognos för 
maj 2015. 

 Sammanfattning 

Prognosen för maj månad bygger på åtgärdsförslag 
enligt punkt 2.2 på dagens föredragningslista.  

Prognosen visar ett totalt underskott på 1 050 tkr. Det 
minskade underskottet åstadkommes främst genom ett 
riktat statsbidrag inom äldreomsorgen på 800 tkr samt att 
tjänsten verksamhetschef inte återbesätts.  

Äldreomsorgen visar på ett underskott vid årets slut på 
1 500 tkr. 

Individ- och familjeomsorg visar på ett underskott vid 
årets slut på 1 250 tkr.  

 
Socialnämnden beslutar 

att   tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna. 

__________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2015-06-23 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

SN § 104 

Åtgärdsplan  
SN Dnr 2015/154 

Beslutsunderlag 

Socialchefens tjänsteskrivelse 2015-06-01 gällande 
åtgärdsplan B samt Redovisning av åtgärdsplan, 
upprättad av socialnämndens ordförande, nämndens 
ekonom och kommunens ekonomichef. 

Sammanfattning 

Vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2015-06-02 
redovisade socialchefen sin tjänsteskrivelse. Socialnämndens 
arbetsutskott beslöt vid sitt sammanträde 2015-06-02 att uppdra 
åt socialnämndens ordförande, nämndens ekonom och 
kommunens ekonomichef upprätta en redovisning av 
åtgärdsplan B. 
 
Socialnämnden beslutar 

 att notera att det är anmärkningsvärt att socialchefen i sin 
tjänsteskrivelse daterad 2015-06-01, skriver att 
åtgärdsplanen ska nedprioriteras och att sannolikheten att 
nå en budget i balans är utopisk, 

 att åter uppdra till socialchefen tillse att arbeta vidare med 
åtgärdsplaner i syfte att nå en ekonomi i balans, 

 att med anledning av vakant tjänst som familjebehandlare 
under våren, kan kostnaderna minskas med 200 000 kr 
(Åtgärdsplan C), 

 att inte återbesätta vakant tjänst som verksamhetschef för 
äldreomsorgen, vilket för år 2015 medför minskade 
kostnader med 200 000 kronor (Åtgärdsplan C), 

 att det riktade statsbidraget avseende ökad bemanning inom 
äldreomsorgen används för finansiering av den överskridna 
personalbemanningen av undersköterskor, vilket för år 
2015 medför ökade intäkter med 800 000 kronor 
(Åtgärdsplan B), samt 

 att i samband med halvårsbokslut och årsprognos 2015 
analysera utfall av beslutade åtgärder och redovisa 
ytterligare åtgärder för en budget i balans, samt redovisa 
detta för socialnämnden den 25 augusti och 
kommunstyrelsen den 2 september. 

  ________ 

  Delgivning 
  Kommunstyrelsen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2015-06-23 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

  
 

SN § 105 

Social jour 
SN Dnr 2015/174 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-06-18 från verksamhetschef IFO och 
socialchef. 

Sammanfattning 

Helsingborgs stad erbjuder i avtalsförslag att utföra social jour i 
Perstorps kommun under perioden 2015-07-15 t.o.m. 2016-07-15. 
Helsingborgs stad tar ut en kostnad om 150 000 kr/år. Efter denna 
avtalsperiod görs utvärdering av Helsingborgs stad för att 
eventuellt skriva nytt avtal. 

Vid beslut om införande av social jour enligt ovan krävs delegation 
från Socialnämnden i Perstorp till socialsekreterare Socialjouren, 
Helsingborgs stad enligt bilaga. 

För att kunna uppfylla avtalet krävs tillgång till ett kontrakterat 
familjehem. Ett sådant familjehem finns tillgängligt i kommunen i 
det av Socialnämnden redan godkända familjehemmet Göran och 
Yvonne Långström. Kostnader har tagits fram och jämförts för ett 
antal jourfamiljehem. Efter diskussion med paret Långström har 
man nått en överenskommelse om arvode och omkostnadsbelopp. 

Den fasta kostnaden för avtalsperioden blir ca 180 000 kr för år 
2015 samt ca 220 000 kr för år 2015, d.v.s. inom budgetramen på 
300 000 kr per år. 

 
Socialnämnden beslutar 

 att social jour för Perstorps kommun utföres av Socialjouren i 
Helsingborgs stad under perioden 2015-07-15 -- 2016-07-15 
enligt avtal, 

 att socialsekreterare i Socialjouren Helsingborgs stad ges 
delegation enligt bilaga, samt 

 att Göran och Yvonne Långström kontrakteras som familjehem 
under samma period. 

 __________ 
 
Protokollsbilaga:  
Delegation för socialsekreterare i Socialjouren Helsingborgs stad. 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2015-06-23 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

  

 SN § 106 

Redovisning av beslut från 
Äldreomsorg/OF 

Socialchefen redovisar av nämnden utvalt ärende från 
delegationslistorna.  
 
Socialnämnden beslutar 

att  tacka för redovisningen och lägga till handlingarna. 

___________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2015-06-23 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

  

 SN § 107 

Redovisning av beslut från Individ- 
och Familjeomsorg 

Socialsekreterare Theresa Månsson redovisar av 
nämnden utvalt ärende från delegationslistorna.  
 
Socialnämnden beslutar 

att  tacka för redovisningen och lägga till handlingarna. 

___________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2015-06-23 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 SN § 108 

Övrigt 

Socialchefen och MAS informerar angående 
äldreomsorgsverksameten under sommaren. En risk- 
och konsekvensanalys, Dnr 2015/175, har upprättats 
för perioden 2015-06-22 -- 2015-08-31. Utvärdering 
kommer att göras i slutet av perioden. 

 
Ordföranden önskar alla nämndledamöter och 
tjänstemän en trevlig sommar. Förste vice ordföranden 
önskar på nämndens vägnar ordföranden detsamma. 

___________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2015-06-23 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 SN § 109 

Delgivning av protokoll  

a Socialnämndens protokoll 2015-05-19 

b Socialnämndens protokoll 2015-06-12 

c Socialnämndens arbetsutskottsprotokoll 2015-06-02 

d Socialnämndens arbetsutskottsprotokoll 2015-06-16 

e Kommunala pensionärsrådets protokoll 2015-05-28 

f Kommunala handikapprådets protokoll 2015-06-01 

_______ 

 

 

SN § 110 

 Anmälningsärenden  

a Utredning av Lex Sarah-rapport 

b Granskning av Perstorps kommuns 
arbetsmarknadsåtgärder 

c Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-26 § 31. 
Deltagande i Vård- och omsorgscollege i Nordöstra 
Skåne. 

d Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-26 § 32. 
Skolkostnader för familjehemsplacerade barn. 

e Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-02 § 155. 
Skolkostnader för familjehemsplacerade barn. 

f Kommunfullmäktige 2015-05-27 § 48. Taxa för kost 
inom äldreomsorgen. 

g Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket 
till landets kommuner gällande anvisningar av 
ensamkommande barn. 

h Information från Migrationsverket angående boende för 
asylsökande. 

i IVOs beslut Dnr 8.4.2-1629/2015-7. Tillsyn av HVB 
barn och unga vid Karpen i Perstorp. 

j Förvaltningsrättens dom i mål nr 2909-15 

k Förvaltningsrättens dom i mål nr 5588-14 

_______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2015-06-23 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

SN § 111 

 Anmälan av delegationsbeslut 

a Anställningsavtal maj-juni 2015, lista 

b Äldreomsorg/OF 2015-04-27--05-25, lista  

c Individ- och Familjeomsorg 2015-04-27--05-25, lista 

_______ 
 
 

 


