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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-03-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15—15.10 

Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande 
Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande 
Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 
Bo Larsson (S) 
Catharina Tann (S) 
Kristina Hovander (Mp) 
Rose-Marie Jönsson (C) 
Ulla Larsson (PF) 
Ingegärd Lundahl (Kd) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Anna Ottosson(PF) 
Krister Lundström (S) 
Stella Nyhlén (V) 
 

 

Övriga deltagande Rune Olsson , tf vård och omsorgschef 
Anders Ferm, ekonom 
Benny Nordström, socialsekreterare § 44—45  
Lena Nockert, sekreterare 
 

Utses att justera Kristina Hovander  Ingegärd Lundahl  
Justeringens plats och tid Socialkontoret 2011-03-24 

   
Paragrafer ej sekretess 

§§ 38—47  
 
 

 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  
Lena Nockert 
  

 Ordförande   

  
Pehr Magnusson  
  

 Justerande   
  Kristina Hovander  

 
Ingegärd Lundahl  

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

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2011-03-22 
Datum för anslags uppsättande 2011-03-25 Datum för anslags nedtagande 2011-04-19 

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret 
 

Underskrift  
 Lena Nockert, sekreterare 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-03-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

SN § 38 

Delgivning av protokoll 
a Socialnämndens protokoll 2011-02-22 

b Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-02-15 

c Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-03-08 

_______ 
 

 

SN § 39 

Anmälan av delegationsbeslut 
a Personalärenden, lista 5—6 

b Individ- och familjeomsorgs ärenden,  
lista 2011-01-16—2011-02-15 

c Vård och Omsorgsärenden, lista januari 2011 

______ 

 

 

SN § 40 

Anmälningsärenden 
a Socialstyrelsens beslut 9.3.1 – 4164/2010 

b Förvaltningsrättens dom i mål nr 15287-10 E 

c Förvaltningsrättens dom i mål nr 174-178-11 

______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-03-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 41 

Ekonomisk rapport 
Dnr SN 2011.33 

Beslutsunderlag 

Ekonom Anders Ferm föredrar ekonomisk rapport för februari 
månad 2011. Någon säker prognos är inte möjlig att göra så 
här tidigt på budgetåret. Prognosen visar ett sammanlagt 
underskott för socialnämnden per 2011-12-31 på 2 600 000 
kronor. 

Sammanfattning 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  visar ett under-
skott per 2011-12-31 på kontot för Institutionsplaceringar för 
vuxna missbrukare om 2 400 000 kronor samt ökande kost-
nader för försörjningsstöd om 200 000 kronor, sammanlagt 
ett underskott per 2011-12-31 om 2 600 000 kronor.  

Vård och omsorgsförvaltningen  visar ännu inte någon av-
vikelse gentemot budget. Förutsättningen för att kostnaderna 
för handikappomsorgen ska rymmas inom budget är att 
planerade åtgärder kommer att vara möjliga att genomföra. 

Diskussion 

Socialnämnden diskuterar förslag till åtgärder för att undvika 
budgetunderskott och konsekvenserna av dessa förslag. 

Den negativa utvecklingen av kostnaderna för Institutions-
placeringar för vuxna missbrukare kan inte påverkas av 
socialnämnden utan allvarliga konsekvenser. Sådana beslut 
bör tas genom riktlinjer från övergripande nivå. Arbete pågår 
med översyn i besparingssyfte.  

Planerade besparingar inom handikappomsorgen kan 
innebära ett visst överskott på det kontot om åtgärderna 
lyckas. 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 
_______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-03-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

SN  § 42 

Yttrande över revisorernas granskning av 
stöd och service till funktionshindrade (LSS) 
Dnr SN 2010.139 

Beslutsunderlag 

Skrivelse med plan för att åtgärda brister samt förslag till beslut 
daterad 2011-02-25 av områdeschef Rune Olsson. 

Sammanfattning 

Ernst & Young har av de förtroendevalda revisorerna i Perstorps 
kommun fått i uppdrag att följa upp den granskning som gjordes 
av Handikappomsorgen LSS 2009 samt att inhämta information 
om utjämningssystemet. 

Granskningen har sammanställts i revisionsrapporten Granskning 
av stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Gransk-
ningen anser att styrningen av handikappomsorgen i kommunen 
inte är ändamålsenlig.  

Yrkanden  

Bo Larsson anser att planen för åtgärder är aningen vag och yrkar 
att ärendet återremitteras för mer specificerade åtgärder. 

Pehr Magnusson med instämmande av Rose-Marie Jönsson yrkar 
att områdeschef Rune Olssons förslag godkänns med tillägg att 
uppföljning ska ske vid slutet av året för att granska effekten av 
åtgärderna. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att ord-
förandens förslag bifallits. 

Votering 

Votering begärs. 

Ordföranden upprättar följande propositionsordning: 

Den som bifaller ordförandens förslag röstar JA. Den som bifaller 
Bo Larssons förslag om återremiss röstar NEJ. 

Vid voteringen avges fem Ja-röster och fyra Nej-röster. 

Ja röstar Viveca Dahlqvist, Rose-Marie Jönsson, Ann-Christin 
Strandqvist, Ingegärd Lundahl och Pehr Magnusson. 

Nej röstar Elisabeth Holmer, Bo Larsson, Catharina Tann och 
Kristina Hovander.
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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SN au § 42 (forts.) 

 

Ordföranden finner att socialnämnden beslutat 

att  godkänna upprättad plan för att åtgärda de brister som 
påpekats vid granskning av stöd och service till vissa 
funktionshindrade, samt 

att  följa upp åtgärderna vid slutet av året för att granska effekten 
av åtgärderna, samt 

att  översända denna skrivelse som sitt yttrande till revisorerna. 
_______ 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-03-22 
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SN au § 43 

Motion om Fixar-Malte 
Dnr SN 2010.116 

Beslutsunderlag 

Skrivelse med förslag till beslut daterad 2011-01-27 av områdes-
chef Rune Olsson. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2010-10-06 § 381 remitterat 
motion daterad 2010-09-13 om inrättande av tjänst som ”Fixar-
Malte” för utredning till socialnämnden. 

 

Innan en utredning kan göras behöver Socialnämnden ta ställning 
till nedanstående punkter:  

- Syfte med Fixar-Malte. 

- Målgrupp 

- Arbetsuppgifter - exkluderade arbetsuppgifter 

- Resursåtgång. 

Diskussion 

Vid socialnämndens diskussioner framförs följande: 

− Syftet som ska utredas bör vara det som står i motionen. 

− Svaren på tidigare motioner bör granskas. 

− Hur stort behovet är bör kartläggas. 

− Behovet, inte åldern, ska vara avgörande för att kunna utnyttja 
tjänsten. 

− Det bör utredas om tjänsten kan utföras av en befintlig kommu-
nal vaktmästare. 

− Endast sådana uppgifter som förhindrar fallolyckor. 

 

Socialnämnden beslutar 

att  uppdra åt Vård och Omsorgsförvaltningen att inkomma med 
utredning enligt dagens diskussioner som svar till Kommun-
styrelsens arbetsutskott. 

_______ 
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SN § 44 

Återkallande av serveringstillstånd 
Dnr SN 2011.51 

Beslutsunderlag 

Föreligger utredning daterad 2011-03-16 samt förslag till 
beslut från socialsekreterare Benny Nordström. 

Sammanfattning 

Perstorps Grillen innehar sedan 2010-05-25 permanent 
serveringstillstånd av sprit, öl och vin. Verksamheten har 
drivits som enskild firma av Olga Karkavatli, 720118-5860. 
Verksamheten kommer framgent att drivas som aktiebolag. 
Serveringstillståndet gällande enskild firma ska därför 
återkallas. 

Socialnämnden beslutar 

att  jämlikt alkohollagen 7 kap 19 § punkt 1 återkalla ser-
veringstillstånd för enskilda firman Perstorps Grillen, 
Olga Karkavatli från och med 2011-03-22. 

_______ 
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SN § 45 

Ansökan om serveringstillstånd 
Dnr SN 2011.51 

Sökande 

Perstorps Matkompaniet AB, Olga Karkavatli, 720118-5860 

Serveringsställe 

Perstorps Grillen  

Tält på inhägnat område, torget Perstorp 

Ansökan 

Tillstånd till servering, året runt, av starköl, vin och sprit-
drycker till allmänheten på Perstorps Grillen i restaurang 
och på anordnad uteservering.  

Servering kl 11.00—01.00. 

Beslutsunderlag 

Föreligger utredning daterad 2011-03-16 samt förslag till 
beslut från socialsekreterare Benny Nordström. 

Socialnämnden beslutar 

att  bevilja Perstorps Matkompaniet AB, Olga Karkavatli 
serveringstillstånd jml Alkohollagen 7 kap 5 § att på 
Perstorps Grillen, i lokaler enligt ritning och tillhörande 
uteservering året runt, till allmänheten servera starköl, 
vin och spritdrycker kl 11.00—01.00. 

______ 
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SN au § 46 

Personalsituationen 
Rose-Marie Jönsson frågar hur personalsituationen är. 

Rune Olsson redogör för följande: 

− Rune Olsson tjänstgör som Vård och omsorgschef fram tills 
ordinarie befattningshavare tillsatts 

− Enhetschef Susanne Karlsson tjänstgör som områdeschef inom 
handikappomsorgen så länge Rune Olsson tjänstgör som t f 
Vård och omsorgschef. 

− En områdeschef har anställts på den vakanta tjänsten och 
tillträder tjänsten den 2 maj. 

− Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin Malmberg tjänstgör 
som områdeschef till den 2 maj. 

_______ 
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SN au § 47 

Delegeringsordning 
Dnr SN 2011.60 

Sammanfattning 

Elisabeth Holmer framför önskemål om ett extra samman-
träde med socialnämnden för genomgång av delegerings-
ordningen. 

Bo Larsson vill diskutera hur socialnämnden vill ha redovis-
ningarna av delegeringsärendena. 

Socialnämnden beslutar 

att  överlämna frågan till arbetsutskottet. 
_______ 

 


