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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 – 15.30 
Beslutande  

Pehr Magnusson (M), ordförande 
Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf 
Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf 
Catharina Tann (S) 
Marianne Zackrisson (S) 
 

 
Rose-Marie Jönsson (c) 
Ingegärd Lundahl (Kd) 
Ulla Larsson (PF) 
Kristina Hovander (Mp) 

Ej tjänstgörande ersättare   

Övriga deltagande 
 
 
 
 
 
 

Bengt Andersson, socialchef §§ 51-72 
Anders Ferm, ekonom §§ 50-72 
Zenita Böcker, verksamhetschef §§ 50-55 
Eva Björk, medicinskt ansvarig sköterska §§ 56-57 
Benny Nordström, socialsekreterare § 60 
 
 
Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare 

Utses att justera Marianne Zackrisson Ulla Larsson 
Justeringens plats och tid Socialkontoret 2012-05-23 kl. 08.30 
 
   

Paragrafer ej sekretess 

§§ 50-72 

sekretess 

 
Underskrifter Sekreterare  

 

  

 

Eva-Mona Welther Stjernfeldt  
 

 Ordförande   

  

 

Pehr Magnusson  
 

 Justerande Marianne Zackrisson Ingegärd Lundahl 

    

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

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2013-05-21 
Datum för anslags uppsättande 2013-05-24 Datum för anslags nedtagande 2012-06-17 
Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret 

Underskrift  
 Eva-Mona Welther Stjernfeldt, Sekreterare 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 

 SN § 50 

 Dagordningen 
På dagordningen tillkommer tre ärenden: 
två avgivna yttranden till Socialstyrelsen, Socialstyrelsens  
Dnr 8.5-5579/2013 och 9.1-51726/2012. 
ett antagande av yttrande till Socialstyrelsen, Socialstyrelsens 
Dnr 8.2-3280/2013. 
 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna ändringen i dagordningen. 
________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 SN § 51 

 Ekonomisk rapport 
 SN Dnr 2013.65 

Ekonom Anders Ferm föredrar ekonomisk rapport för april 
månad 2013. 

 Sammanfattning 
Individ- och familjeomsorgen visar ökade kostnader för 
ekonomiskt bistånd med 250 000 kr. För institutionsplacerade 
barn har kostnaden ökat med 1 miljon kr.  
Handikappomsorgen visar minskade kostnader för externa 
platsköp inom psykiatri med 450 000 kr. 
Det totala resultatet för socialnämndens verksamheter visar ett 
underskott på 2,4 milj. kr. 

 

Socialnämnden beslutar 
att   lägga rapporten till handlingarna. 
_______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

SN § 52 

Yttrande angående granskning av 
demensvården 

 SN Dnr 2013/78 

Beslutsunderlag 
Skrivelse daterad 2013-04-17 från verksamhetschef Zenita 
Böcker 
Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har en granskning 
genomförts avseende kommunens vård och omsorg vid 
demenssjukdom. Granskningen, som gjordes av Ernst & Young, 
resulterade i bedömningen att styrning, uppföljning, 
kvalitetssäkring och utveckling av den vård och omsorg som ges 
till demenssjuka måste förbättras och särskilt prioriteras. Svar till 
revisorerna på hur socialnämnden avser att genomföra detta ska 
avges.  
Verksamhetschefen redovisar vilka insatser som behövs för att 
möta kraven och vilka åtgärder som planeras. 
 
Socialnämnden beslutar 
att  anta yttrandet. 
 
Protokollsanteckning 
Socialnämndens s-grupp reserverar sig gällande delen 
Nattbemanning: Vi tycker inte att man kan skriva ”När det 
gäller nattbemanningen kommer socialnämnden att följa de 
lagar och riktlinjer som socialstyrelsen har tagit fram och som 
börjar gälla 1 januari 2014.” när det ej har beslutats att utöka 
nattbemanningen ytterligare. 
_________ 

  
 Delgivning 
 Revisorerna 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

SN § 53 
 
Beläggningsstatistik på äldreboenden  

 SN Dnr 2013/116 

Beslutsunderlag 
Statistik över antal lediga dygn på Ybbåsen och Österbo 2012 
och kvartal 1 2013 samt korttidsboende kvartal 1 2013. 
Sammanfattning 
Ekonom Anders Ferm har tagit fram en ny mall för redovisning av 
antal lediga dygn på äldreboenden. I fortsättningen kommer 
kvartalsrapport att lämnas till socialnämnden. 
Sammantaget visar rapporten för 2012 att antal lediga 
lägenheter/kvartal var 2,83 på Ybbåsen och 3,21 på Österbo. 
Motsvarande siffror för första kvartalet 2013 är 1,17 respektive 
1,86. På korttidsboende är antal lediga lägenheter 1,86 för första 
kvartalet 2013. 
 
Socialnämnden beslutar 
att  tacka för redovisningen. 

                                      _______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 
SN § 54 

Lex Sarah-anmälan 
 SN Dnr 2013/61 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens beslut Dnr 8.1.2-14130/2013 
Sammanfattning 
En Lex Sarah-anmälan gjordes till Socialstyrelsen då en 
vårdtagare under en natt vid två tillfällen gått ut från 
äldreboende och promenerat iväg utan att personalen 
uppmärksammat att vårdtagaren var borta. Orsaker till 
händelsen har identifierats till bristande bemanning nattetid 
och att aktiverat dörrlarm inte uppmärksammats av 
personalen. Efter kompletterande uppgifter till 
Socialstyrelsen från områdeschefen bedöms ärendet som 
utrett i tillräcklig omfattning och Socialstyrelsen avslutar 
ärendet 2013-04-17. 

 

Socialnämnden beslutar 
att  tacka för redovisningen. 

                                      _______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

 § 55 

Deltagande i vårfesten 2013 
 SN Dnr 2013.122 

Sammanfattning 
Den 25 maj anordnas en vårfest i Perstorps kommun. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att Perstorps 
kommun ska delta och har uppdragit åt förvaltningarna att 
se vad man kan bidra med. 
Socialförvaltningen kommer att representeras av 
Träffpunktens anhörigkonsulent, som kommer att finnas i 
f.d. Konsumlokalen. 

 

Socialnämnden beslutar 
att  tacka för informationen. 
_______ 

 
Delgivning 
Kommunstyrelsen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
 

 SN § 56 

Antagande av riktlinje vid stick- och 
skärskador 
SN Dnr 2013/103 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje vid stick- och skärskador. 
Sammanfattning 
En ny riktlinje vid stick- och skärskador har upprättats av 
medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Björk. 
Stick- och skärskador utgör den största risken vid överföring av 
blodburen smitta i sjukvården. Arbetsgivaren ansvarar för att det 
finns fungerande arbetsrutiner, nödvändig skyddsutrustning och 
skyddsinstruktioner samt att dessa ses över kontinuerligt. 
 
Socialnämnden beslutar  

 att  anta riktlinjen.  
_______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
  

 SN § 57 

Skriftlig rutin för brytpunktssamtal - 
brytpunktsprocess 

 SN Dnr 2013/119 

Beslutsunderlag 
Skriftlig rutin 2013-02-28 från Nätverk Palliativ Vård. 
Sammanfattning 
Nätverk Palliativ Vård är ett av nätverken inom FoU Nätverk 
Närsjukvård Skåne Nordost. På uppdrag av Medicinskt Ansvariga 
Sjuksköterskor i de sex kommunerna och övriga i styrgruppen har 
Nätverk Palliativ Vård tagit fram en skriftlig rutin.  
MAS Eva Björk informerar om rutinen, vars övergripande syfte är 
att inom berörda verksamheter vara överens om vad 
brytpunktssamtal innebär och vad som ska göras i samband med 
övergången till palliativ vård i livets slutskede samt att ge 
patient/vårdtagare en jämlik vård oavsett var vården ges. 
 
Socialnämnden beslutar 
att  tacka för informationen. 

                                      _______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
  

 SN § 58 

Kvalitetsgranskningsrapporter från 
Apoteket 

 SN Dnr 2013/120 

Beslutsunderlag 
 Rapporter daterade 2013-04-11 från Apoteket. 

Sammanfattning 
Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering utförd enligt 
författningar och övriga riktlinjer har genomförts av Apoteket 
avseende Hemsjukvården och Österbo.  
MAS Eva Björk informerar om granskningen, som utföll positivare 
jämfört med föregående års granskning. Det man påpekat särskilt 
är vikten av signering. Rutinerna för detta arbetar man redan med 
att förbättra. 

 
Socialnämnden beslutar 
att  tacka för informationen. 

                                      _______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 

 SN § 59 

Redovisning av beslut från Vård och 
Omsorg 
Sammanfattning 
Socialchef Bengt Andersson redovisar utvalt ärende  
från Vård och Omsorg. 
 
Socialnämnden beslutar 
att  tacka för redovisningen.  
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
SN § 60 

Redovisning av beslut från Individ- 
och familjeomsorg 
Sammanfattning 
Socialsekreterare Benny Nordström redovisar utvalt ärende 
från Individ- och familjeomsorgen. 
 
Socialnämnden beslutar 
att  tacka för redovisningen.  
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
 SN § 61 

 Tjänsteköp avseende social jourverksamhet 
SN Dnr 2012/129 

Beslutsunderlag 
Tidigare dokumentation samt ny information i ärendet. 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslöt 2012-05-22 att ingå avtal om social 
jourverksamhet med Kristianstads kommun. Avtalet skulle omfatta 
totalt sex kommuner i Skåne Nordost, men flera kommuner 
hoppade av. Kristianstad har meddelat att man därför i nuläget 
inte anser sig kunna upprätta något avtal med Perstorp. 
 
Socialnämnden beslutar 
att  upphäva beslutet från 2012-05-22 att ingå avtal om 
 social jourverksamhet med Kristianstads kommun. 
________ 
 



 14 (24) 
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
 
 SN § 62 

 Avgivet yttrande till Socialstyrelsen,  
 Dnr 8.2-11568/2013 
 SN Dnr 2013/74 
 Beslutsunderlag 

Yttrande daterat 2013-03-25 från socialsekreterare Geine 
Carlströmer. 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen har begärt yttrande senast 2013-04-03. Yttrande har  
avgetts enligt socialnämndens arbetsutskotts beslut 2013-04-22.  
Socialnämnden beslutar 
att  anse yttrandet delgivet.    
________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

  
 SN § 63 

 Avgivet yttrande till Socialstyrelsen,  
 Dnr 9.2-44393/2012 
 SN Dnr 2012/196 
 Beslutsunderlag 

Yttrande daterat 2013-03-12 från verksamhetschef Björn Petersson. 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen har begärt yttrande senast 2013-04-15. Yttrande har 
avgetts enligt socialnämndens arbetsutskotts beslut 2013-04-09.  
Socialnämnden beslutar 
att  anse yttrandet delgivet.    
________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 

 SN § 64 

 Avgivet yttrande till Socialstyrelsen,  
 Dnr 8.2-5335/2013 
 SN Dnr 2013/30 
 Beslutsunderlag 

Yttrande daterat 2013-04-17 från områdeschef Maria Silversand. 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen har begärt yttrande och handlingar i ärendet 
senast 2013-04-25. Yttrande har avgetts enligt socialnämndens 
arbetsutskotts beslut 2013-04-22.  
Socialnämnden beslutar 
att  anse yttrandet delgivet.    
________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 SN § 65 

 Avgivet yttrande till Tingsrätten,  
 Mål nr T 789-13 aktbilaga 9 
 Beslutsunderlag 

Yttrande daterat 2013-04-19 från socialsekreterare Geine 
Carlströmer. 
Sammanfattning 
Yttrande har avgetts enligt socialnämndens arbetsutskotts 
beslut 2013-04-22.  
Socialnämnden beslutar 
att  anse yttrandet delgivet.    
________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 SN § 66 

 Avgivet yttrande till Socialstyrelsen,  
 Dnr 8.5-5579/2013 
 SN Dnr 2013/30 
 Beslutsunderlag 

Yttrande daterat 2013-04-17 från områdeschef Maria Silversand. 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen har begärt yttrande i ärendet senast 2013-04-30. 
Yttrande har avgetts enligt beslut av socialnämndens ordförande 
2013-04-30.  
Socialnämnden beslutar 
att  anse yttrandet delgivet.    
________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 SN § 67 

 Avgivet yttrande till Socialstyrelsen,  
 Dnr 9.1-51726/2012 
 SN Dnr 2013/229 
 Beslutsunderlag 

Yttrande daterat 2013-05-06 från områdeschef Maria Silversand. 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen har begärt yttrande i ärendet senast 2013-05-14. 
Yttrande har insänts av områdeschef Maria Silversand 2013-05-13.  
Socialnämnden beslutar 
att  anse yttrandet delgivet.    
________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

  
 
 
 SN § 68 

 Antagande av yttrande till Socialstyrelsen,  
 Dnr 8.2-3280/2013 
 SN Dnr 2012/229 
 Beslutsunderlag 

Yttrande daterat 2013-05-17 från områdeschef Maria 
Silversand. 
Sammanfattning 
Klagomål om bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS 
avseende Snickaregatan i Perstorp inkom till 
Socialstyrelsen 2013-01-13. Socialstyrelsen har fattat beslut 
om att socialnämnden ska säkerställa att den enskildes 
beslut om bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS 
verkställs, samt upprätta en individuell plan enligt 10 § LSS. 
Vidtagna åtgärder redovisas i yttrandet. 
 
Socialnämnden beslutar 
att  ställa sig bakom yttrandet.    
________ 



 21 (24) 
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 SN § 69 

 Förslag om ändring i delegeringsordningen 
 SN Dnr 2013/78 

 Beslutsunderlag 
Skrivesle daterad 2013-04-12 från socialchef Bengt Anderssson. 
Sammanfattning 
Idag behöver yttranden till socialstyrelsen beslutas i socialnämnd, 
varvid passiv tid oftast uppstår mellan beslut i arbetsutskott och 
nämnd. Denna tid kan användas mer ändamålsenligt för 
beredning av ärendet hos den enskilda handläggaren. Nämnden 
bör alltid informeras om den tillsyn och korrespondens som sker 
mellan myndigheterna. 

 
Socialnämnden beslutar 
att  yttranden till Socialstyrelsen kan avges av socialnämndens 

arbetsutskott 
att information om denna typ av ärenden lämnas i nämnd 
________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 SN § 70 

 Begreppet Socialnämnden  
Ordföranden och socialchefen informerar.  
Socialnämnden är ett vedertaget begrepp i olika sammanhang. 
Det är inte alltid att nämnden i sig har beslutat i en fråga, då 
förvaltningen arbetar på delegation i socialnämndens namn. När 
t.ex. media refererar till socialnämnden kan beslut i ett ärende ha 
fattats av tjänstemän såväl som politiker beroende på ärendets art. 

 
Socialnämnden beslutar 
att  tacka för informationen. 
________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 

 SN § 71 

 Ändring av sammanträdesdagar hösten 2013  
Tidigare fastlagda sammanträdesdatum för hösten 2013 gås 
igenom. Den 27 augusti kan ingen av s-gruppens ordinarie 
ledamöter närvara. Efter diskussion med ekonomen angående 
redovisning av budgetarbetet föreslås att mötet flyttas till 
onsdagen den 21 augusti.  

 
Socialnämnden beslutar 
att  ändra sammanträdesdatum från 27 augusti till 21 augusti. 
________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-05-21 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 
 

SN § 72 

För kännedom 
Socialnämndens protokoll 2013-03-19 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2013-04-09 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2013-04-22 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2013-05-06 
Kommunförbundet Medelpunktens protokoll 2013-03-25 
Ekonomisk rapport mars 2013 
Kvartalsstatistik 
Kvartalsrapport SoL och LSS 
Tjänstelegitimationer 
Beslut samt handlingsplan avseende Ybbes krog 
Socialstyrelsens beslut Dnr 9.1-51726/2012 
Socialstyrelsens beslut Dnr 8.5-5579/2013 
Socialstyrelsens beslut Dnr 9.3.1-58322/2012 
Socialstyrelsens beslut Dnr 8.2-3280/2013 
Socialstyrelsens beslut Dnr 9.2-44393/2012 
Socialstyrelsens begäran Dnr 8.2-5335/2013 
Socialstyrelsens begäran Dnr 8.2-11568/2013 
Redovisning av delegationslistor 
 
Socialnämnden beslutar 

 att  anse informationen delgiven. 
 ________ 

 


