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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-01-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 –  15.00 
Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande 

Ulla Larsson (PF), tjänstgörande  
ersättare 
Elisabeth Holmer, 2:e vice ordf 
Catharina Tann (S) 
Marianne Zackrisson (S) 
 

Kristina Hovander (Mp)  
Rose-Marie Jönsson (C) 
Ann-Christin Strandqvist (PF) 
 

Ej tjänstgörande ersättare   

Övriga deltagande 
 
 
 
 
 
 

Björn Petersson, verksamhetschef, § 10 
Anders Ferm, ekonom §§ 1-5 
Eva Björk, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 1-13 
 
Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare 

Utses att justera Elisabeth Holmer Ulla Larsson 
Justeringens plats och tid Socialkontoret 2012-01-24 kl. 14.00 
 
   

Paragrafer ej sekretess 

§§ 1-16 
sekretess 

 
Underskrifter Sekreterare  

 

  

 

Eva-Mona Welther Stjernfeldt  
 

 Ordförande   

  

 

Pehr Magnusson  
 

 Justerande   

  Elisabeth Holmer Ulla Larsson 

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

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2013-01-22 
Datum för anslags uppsättande 2013-01-25 Datum för anslags nedtagande 2013-02-18 
Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret 

Underskrift  
 Eva-Mona Welther Stjernfeldt, Sekreterare 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-01-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

SN § 1 

Dagordningen 
Två ärenden tillkommer som extra ärenden på dagordningen.  
Ekonomisk rapport tillkommer som punkt 2.4 under 
Administration/Ekonomi 
Handläggning/Beslut under socialchefsvakans tillkommer 
som punkt 2.5 under Administration/Ekonomi 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-01-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

 SN § 2 

 Uppföljning av internkontrollplan 2012 
  Dnr 13.10 
 
  Ekonom Anders Ferm redovisar ärendet 

 Beslutsunderlag 
  Skriftliga underlag daterade 2013-01-02 (Lars Jansson) 

 Sammanfattning 
Granskning och uppföljning avser ersättningar från 
försäkringskassan för personlig assistans, semesteruttag, 
personaluppföljning för säkerställande av korrekt 
lönehantering samt försörjningsstöd. Uppföljning har skett 
löpande månadsvis eller kvartalsvis under året. 
 
Ann-Christin Strandqvist påpekar att några dokument är 
daterade 2012-01-02 som datum för utförd kontroll. Troligen 
är det en felskrivning och året ska vara 2013.  
 
Socialnämnden beslutar  
 att   den interna kontrollen är tillräcklig 
 att   godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2012 
 att   rättelse av datum ska göras, samt 
 att  därefter överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

  ________ 
 
 Delgivning 
 Ekonomichefen 
 Kommunstyrelsen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-01-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
  
 

 SN  § 3 

Förslag till intern kontrollplan för 
socialnämnden 2013 
Dnr 13.11 

Ekonom Anders Ferm föredrar ärendet 
Beslutsunderlag 
Skriftligt underlag från Anders Ferm daterat 2013-01-04 
Sammanfattning 
Enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglemente för 
intern kontroll ska intern kontrollplan årligen antagas av 
respektive nämnd/styrelse. 
Med tanke på väsentlighet och risk har man gjort en 
interkontrollplan inom fyra områden, nämligen 
personaluppföljning, biståndsbeslut, semesteruttag och 
rutiner kring utbetalningar av försörjningsstöd i Procapita. 
Marianne Zackrisson föreslår att LAS-listor läggs till som 
rutin på checklistan för personaluppföljning.  
 
Socialnämnden beslutar 
att  LAS-listor läggs till som rutin på checklistan för      
 personaluppföljning 
att  anta förslag till intern kontroll för socialnämnden 2013 enligt 
 bilaga, samt 
att överlämna internkontrollplan för 2013 till kommunstyrelsen. 
________ 
 
Delgivning 
Ekonomichefen 
Kommunstyrelsen
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-01-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 SN § 4 

 Verksamhetsstyrning 
  Dnr 13.12 
 
  Ekonom Anders Ferm redovisar ärendet. 

 Beslutsunderlag 
Skriftligt underlag från Anders Ferm angående 
visionsmålen. 
 Sammanfattning 
Verksamhetsstyrning/visionsmål omfattar fem områden:  
Ekonomi 
Brukare 
Personal 
Process 
Utveckling 
Ärendet har redovisats och antagits i ledningsgruppen för 
socialförvaltningen. 

Socialnämnden beslutar  
att arbeta efter föreslagen modell.   
_______ 

 
 Delgivning 
 Kommunstyrelsen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-01-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

SN § 5 

Ekonomisk rapport 
 Dnr 12.33 

 Ekonom Anders Ferm redovisar ärendet. 
Beslutsunderlag 

 Ekonomisk rapport för december 2012. 
 Sammanfattning 

Förbättrat resultat med ytterligare 600 000 kr till 3 650 000 kr. 
Socialförvaltningen förväntas få en retroaktiv ersättning från 
Försäkringskassan med 350 000 kr. 
Försörjningsstödet har ökat med 349 000 kr det senaste 
kvartalet gentemot budget. Antalet ärenden har ökat 
med ca 14% senaste halvåret.  
 
Socialnämnden beslutar 
att  tacka för redovisningen och lägga rapporten till  handlingarna. 
_______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-01-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
SN § 6 

Handläggning/Beslut under socialchefsvakans 
Ann-Christin Strandqvist ställer frågan om det finns en 
tillförordnad socialchef tills ny socialchef anställts. 
Ordföranden besvarar frågan.  
Delegationsordningen gäller. För de delar som är 
tjänstemannaärenden handläggs dessa av de två 
verksamhetscheferna. När det gäller personalärenden 
som rör stabspersonalen, t.ex. beviljande av semester 
eller annan ledighet, är kommunchefen den som 
handlägger ärendena. Handläggning/beslut därutöver 
lyfts till socialnämndens arbetsutskott. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-01-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

SN § 7 

Riktlinje Lex Sarah 
 Dnr 2012/274 
 
 MAS Eva Björk redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för rapportering och handläggning av 
missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande 
(Lex Sarah) 
Sammanfattning 
Riktlinjen ersätter rutin från 2011-12-23. Den reviderade 
riktlinjen har fått en tydligare struktur och inkluderar ett 
flödesschema över handläggning av anmälan. Riktlinjen 
lämnas ut till varje områdeschef för att kommuniceras 
vidare ut i organisationen. 

 
Socialnämnden beslutar  

 att    anta riktlinjen. 
_______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-01-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 

 SN § 8 

 Riktlinjer Lex Maria 
  Dnr 2012/275 
 
  MAS Eva Björk redovisar ärendet. 

 Beslutsunderlag 
  Riktlinjer för avvikelserapportering och Lex Maria 

 Sammanfattning 
Den reviderade riktlinjen ersätter rutin från 2010. 
Riktlinjen lämnas ut till varje områdeschef för att 
kommuniceras vidare ut i organisationen. 

  
 

Socialnämnden beslutar  
 att    anta riktlinjen. 

_______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-01-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

 SN § 9 

Yttrande till Socialstyrelsen  
 Dnr 12/295 

 Beslutsunderlag 
Skrivelse med till Socialstyrelsen insänt yttrande från medicinskt 
ansvarig sjuksköterska Eva Björk, som redovisar ärendet. 
 Sammanfattning 
Till Socialstyrelsen har den 15 maj 2012 kommit in 
klagomål från privatperson angående vård av släkting, som 
vid hemgång fick medicin med sig hem med annan 
persons namn på. Socialstyrelsen har begärt yttrande och 
journal i ärendet senast 2013-01-21.  
 
 Socialnämnden beslutar 
 att  tacka för informationen. 
 _______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-01-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 SN § 10 

Yttrande till Socialstyrelsen 
   Dnr 12.269 
 

Beslutsunderlag 
Skrivelse daterad 2013-01-08 från verksamhetschef Björn 
Petersson, som redovisar ärendet. 
Sammanfattning 
Förvaltare har anmält att en person inte är tillförsäkrad en 
skälig levnadsnivå. 
Socialstyrelsen har beslutat att socialnämnden ska upprätta 
en individuell plan med öppen- och slutenvårdspsykiatrin, 
samt säkerställa att den enskilde får bo på ett sätt som är 
anpassat efter hans behov av stöd och begär nu in 
redovisning i ärendet. 
 
Socialstyrelsen beslutar 
att  ovanstående yttrande avges till Socialstyrelsen. 
 
_______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-01-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
SN § 11 

Kund- och anhörigundersökning.      
Hemtjänsten 2012 

  Dnr 13.3 
   
  Verksamhetschef Björn Petersson redovisar ärendet. 
  
  Beslutsunderlag 
  Dokumentet Kund och anhörig undersökning hemtjänsten 2012 
 
  Sammanfattning 

Hemtjänsten har följt upp och utvärderat sin verksamhet genom 
att skicka ut kund- och anhörigenkäter till de flesta som har någon 
hjälp av hemtjänstinsatser. Uppföljning och utvärdering gjordes 
utifrån hur den enskilde uppfattade verksamhetens kvalité. 
Resultatet av undersökningen kommer att användas som    
planeringsunderlag för fortsatt utveckling av verksamheten. 
 
Vid redovisning av enkäten i arbetsutskottet 2013-01-14 togs 
frågan upp om att ha en fastställd nivå för måluppfyllelse i alla 
enkäter. Det beslöts att måluppfyllelsen för enkäter ska vara 
70%. 

 
 Socialnämnden beslutar att 
 att    tacka för informationen. 
 ______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-01-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
SN § 12 

 Kommunal hemsjukvård  
 Dnr KsAu 2012/316 
 SN Dnr 12/255 
 
 MAS Eva Björk föredrar ärendet 
  
 Beslutsunderlag 

Delgivning från Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 
2012-10-24 § 317, med begäran om yttrande i ärendet, 
samt Kommunförbundet Skånes skrivelse 2012-10-05. 
 

 Sammanfattning 
Kommunförbundet Skåne har i skrivelse 12-10-08 påtalat för 
kommunerna att avtalet med Region Skåne angående kommunal 
hemsjukvård snart har löpt ut. 2014. I avvaktan på att nuvarande 
avtal utvärderas förslår kommunförbundet en kortsiktig lösning. 
Prognosen är att trenden med hemsjukvård i framtiden kommer bli 
än mer populär och det är därför viktigt för sjukvårdens 
huvudaktörer att hitta hållbara lösningar med fokus på 
patientsäkerheten. 
 
Socialnämnden beslutar att 
att ställa sig bakom skrivelsen. 
________  

 
 Delgivning 
 Kommunstyrelsen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-01-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
SN § 13 
Dnr. 12.294 

Återrapport avseende socialförvaltningens 
uppfyllnad av antagna miljömål 
Ordföranden redovisar ärendet . 
Beslutsunderlag 
Skriftlig återrapport från socialchef Lars Jansson 2013-01-02 
Sammanfattning  
Enligt kommunens handlingsplan för miljömål skall en 
uppföljning årligen redovisas till kommunfullmäktige, varför 
kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt 
förvaltningarna att återrapportera miljömålen enligt 
handlingsplanen till kommunstyrelsen. 

Socialnämnden beslutar 
 att  återrapporten skickas till kommunstyrelsen. 

 _______ 
 
Delgivning 
Kommunstyrelsen
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-01-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 

SN § 14 
Dnr 13.14 

Boende för personer med dubbeldiagnos 
– ett förslag 

 
  Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad 2013-01-15 från MAS Eva Björk och 
verksamhetschef Zenita Böcker. 
 
MAS Eva Björk föredrar ärendet. 
 
Sammanfattning 
Det finns idag ett antal patienter som har flera diagnoser, 
somatiska och psykiatriska. Behovet för ett anpassat boende för 
dessa patienter är stort.  
Förslaget är att skapa ett boende för patienter med 
dubbeldiagnos som är avskilt från övriga boende och med 
personal med särskild kompetens. 
 
Detta skulle kunna ske på våning 2 på Ybbåsen genom att öppna 
ena flygeln med 6 platser i en första fas 2013. Personal med rätt 
kompetens ska rekryteras till avdelningen. I den nya 
nattorganisationen, som startar i april, kommer två 
undersköterskor att vara stationerade på Ybbåsen, en på varje 
våningsplan, vilket är en förutsättning för förslaget. 

   
Under våren 2013 görs också en inventering, för att undersöka 
hur beläggningen varit på de särskilda boendena i kommunen 
2012. Uppfattningen är att antalet platser är större än behovet och 
de är utspridda på de olika enheterna, vilket inte främjar 
verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv. Skulle uppfattningen 
visa sig vara korrekt skulle projektet ”Boende för personer med 
dubbeldiagnos” kunna finansieras genom att endast öppna upp 
delar av andra flygeln på våning 2 på Ybbåsen i etapp två. 
 

Socialnämnden beslutar 
att  tacka för informationen 
_______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-01-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

 SN § 15 

Delgivning  
Protokoll 
a Socialnämndens protokoll 2012-11-20 
b Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2012-11-12 
c Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2013-01-14 
d Kommunala pensionärsrådets protokoll 201-12-06 
e Kommunala handikapprådets protokoll 2012-12-10 
f Kommunstyrelsens protokoll § 158 2012-12-19 
g Kommunstyrelsens protokoll § 161j 2012-12-19 
h Kommunalförbundet Medelpunktens protokoll 2012-10-29 
i Kommunalförbundet Medelpunktens protokoll 2012-11-26 
j Minnesanteckningar från REKO-möte 2012-12-05 

 
Anmälningsärenden 
a Kammarrättens dom i mål 4943-12 
b Kammarrättens dom i mål 7883-12 
c Förvaltningsrättens dom i mål nr 7088-12-12 E 
d Förvaltningsrättens dom i mål nr 8995-12 E 
e Förvaltningsrättens dom i mål nr 5067-12-E 
f Förvaltningsrättens dom i mål nr 10402-E 
g Förvaltningsrättens dom i mål nr 10868-12 E 
h Socialstyrelsens beslut Dnr 9.3.6-61145/2012 
i Anställningsavtal 

 
Redovisningsärenden 
Rutiner kring LAS-listan 
Information om hyror, avgifter och taxor 2013 
Information från Socialstyrelsen angående kommunicering 
Redovisning 2012 – Integrationsenheten 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
a Vård och Omsorgens ärenden, december 2012 
b Individ och Familjeomsorgens ärenden, december 2012 
________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-01-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

SN § 16 

Övrigt 
Elisabeth Holmer, Catharina Tann och Marianne 

 Zackrisson önskar diskutera lokalerna på Rosenhill.  
 De som ska flytta dit är missnöjda och menar att det känns 

som att ”flytta till en bunker”. Man har synpunkter på 
hanteringen och turerna kring socialförvaltningens lokaler 
och undrar vem som fattat beslut. Marianne Zackrisson 
menar att det rör sig om en organisationsförändring, att 
skyddsombud ska vara delaktigt, riskbedömning ska göras 
mm och ifrågasätter beslutsvägarna. 

 
Socialnämnden beslutar 
att  ansvarig person från Perstorps Bostäder AB kallas 

till nästa sammanträde med socialnämnden för att 
informera. 

_______ 
 
 
 

 
 
 


