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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-03-31 

 
 

   Utdragsbestyrkande 

    
    
 

1 

 
 
 
Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Boken kl. 15.30–15.50 

Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande 

Jenny Delén (M), 1 vice ordförande 

Göran Långström (PF), tjänstgörande ersättare 

 

Övriga deltagande Annelie Börjesdotter, socialchef 

Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare 

Britt Tullberg, verksamhetschef IFO 

 

 

Utses att justera Göran Långström 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2017-03-31 kl. 16.00 

 
 Sekretessbelagda ärenden 

Ej sekretessbelagda ärenden 

§ 56 

§§ 55, 57 

 

 

Underskrifter 
 

Sekreterare 
 

   

  
Anders Ivarsson 
  

 Ordförande   

  
Elisabeth Holmer  

 

 Justerande   
  Göran Långström  

 
 

 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Socialnämndens arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 2017-03-31 
 

Datum för anslags uppsättande 2017-04-03 
 

Datum för anslags nedtagande 2017-04-26 

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

Underskrift   

  

Anders Ivarsson 
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SN au § 55 

Yttrande till IVO 

SOC 2017/65 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-31 av verksamhetschef Britt 

Tullberg. Britt Tullberg föredrar utredningen. 

 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fick 1 februari 2017 

ett klagomål avseende handhavande av en ansökan om 

anhörigbidrag i Perstorps kommun. Ansökan inkom sommaren 

2016, och det uppstod snart oklarhet kring hur den skulle 

handläggas. Socialnämnden i Perstorp har inte fattat beslut om 

anhörigbidrag för kommuninvånarna, och i 

delegationsordningen finns ingen delegering avseende ansökan 

om individuellt anhörigstöd med stöd av 4  kap 2 § SoL. 

Förslag till beslut om ansökan föreligger vid detta 

sammanträde. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Utskottet antar tjänsteskrivelsen som sitt eget yttrande, och 

översänder detsamma till Inspektionen för vård och omsorg. 

________ 

Delgivning 

IVO 
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SN au § 57 

Yttrande efter överklagande av beslut om 

återkallelse av serveringstillstånd 

SOC 2017/81 

Beslutsunderlag 

Överklagande daterat 2017-03-21 av NN. 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-24 av tillståndsinspektör 

Emma Noble. 

 

Sammanfattning 

Till Perstorps kommun inkom 2017-03-21 tillståndshavarens 
överklagan. Beslutet hade anslagits i kommunhuset 2017-02-17, 
men i överenskommelse med kommunen skickades brev 2017-
02-22 med beslutet och fullföljdshänsvisning hem till NN. Brevet 
skickades utan mottagningsbevis och tillståndshavaren ringde 
Tillståndsverksamheten 2017-02-28 och berättade att han fått 
brevet den dagen. Eftersom överklagan inkom 2017-03-21 
bedöms det ha inkommit inom tre veckor och därmed i rätt tid. 

Socialnämndens arbetsutskott i Perstorps kommun anser inte att 
inlämnat överklagande ger anledning att ompröva beslutet 

 

Arbetsutskottets beslut 

Utskottet ställer sig bakom tillståndsinspektörens yttrande och 

översänder det tillsammans med överklagandet till 

Förvaltningsrätten. 

________ 

Delgivning 

Förvaltningsrätten i Malmö 

 


