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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-05-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.25-17.00 
Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande 

Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice 
ordförande 
Eva-Lena Andréasson (S) 
Bo Larsson (S) 
Catharina Tann (S) 

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

Ej tjänstgörande ersättare Ulla Larsson (PF) 
 

 

Övriga deltagande Rune Olsson, vård och omsorgschef  
May Britt Strålfors, förvaltningschef IFO §§ 48—62  
Anders Ferm, ekonom  
Kristian Håkansson, områdeschef, § 63 
Kerstin Malmberg, MAS § 63 
Elin Månsson, sekreterare 
 

Utses att justera Viveca Dahlqvist Eva-Lena Andréasson 
Justeringens plats och tid Socialkontoret 2011-05-26  

   
Paragrafer ej sekretess 

§ 49--68 

sekretess 

§ 48 
 
 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  

 

Elin Månsson  
 

 Ordförande   

  

 

Pehr Magnusson  
 

 Justerande   
  

 
Viveca Dahlqvist Eva-Lena Andréasson 

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

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2011-05-24 
Datum för anslags uppsättande 2011-05-30 Datum för anslags nedtagande 2011-06-24 

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret 
 

Underskrift  
 Elin Månsson  sekreterare 
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SN § 48 

                                      Sekretessbelagd handling
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2011-05-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

SN § 49 

Delgivning av protokoll 
a Socialnämndens protokoll 2011-03-22 

Beslut om ändring av person under votering, Ann-
Christine Strandqvist stryks och ändras till Ulla Larsson. 

b Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-04-05 

c Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-05-10 

d Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-05-16 

e Handikapprådets protokoll 2011-03-07 

f Pensionärsrådets protokoll 2011-03-03 

_______ 

SN § 50 

Anmälan av delegationsbeslut 
a Personalärenden, lista 7-10 

b Individ- och familjeomsorgs ärenden,  
lista 2011-02-16—2011-03-15 

c Individ- och familjeomsorgs ärenden,  
lista 2011-03-16—2011-04-15 

d Vård och Omsorgsärenden, lista feb och mars 2011 

______ 

SN § 51 

Anmälningsärenden 
a Kommunfullmäktige 2011-03-16 § 16 

b Kommunstyrelsen arbetsutskott 2011-03-16 § 126 

c Patientnämnden Skånes verksamhetsberättelse 2010 

d Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning 2010 

e Förvaltningsrättens dom i mål nr 9114-10 E 

f Förvaltningsrättens dom i mål nr 482-11 E 

g Förvaltningsrättens dom i mål nr 15733-10 E 

h Förvaltningsrättens dom i mål nr 2078-11 E 

i Förvaltningsrättens dom i mål nr 174-11 

j Förvaltningsrättens dom i mål nr 671-11 E. 

k Förvaltningsrättens dom i mål nr 14467-10 E. 

l Förvaltningsrättens dom i mål nr 1745-11 E. 

______ 
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SN § 52 

Ekonomisk rapport 
Dnr SN 2011.33 

Beslutsunderlag 

Ekonom Anders Ferm föredrar ekonomisk rapport för mars 
och april månad 2011. Prognosen visar ett sammanlagt un-
derskott för socialnämnden per 2011-12-31 på 2 350 000 kr 
för mars månad respektive 2 850 000 kr för april månad.  

Sammanfattning 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  visar ett under-
skott per 2011-12-31 om 2 500 000 kr för mars månad samt 
3 000 000 kronor för april månad.  

Underskottet beror i första hand på ökande kostnader för för-
sörjningsstöd samt ökade personalkostnader inom försörj-
ningsstöd. Även kontona för familjehemsplaceringar, vuxna 
missbrukare och öppna insatser visar underskott. 

Institutionsplaceringar för barn visar ett överskott. 

Vård och omsorgsförvaltningen  visar ett överskott per 
2011-12-31 om 150 000 kr.  

Underskott finns inom äldreomsorgen och beror på avtals-
konstruktionen med ny huvudman som ger högre kostnader 
för färdtjänst. 

Överskott finns inom handikappomsorgen på kontot för LSS 
(personliga assistenter och daglig verksamhet). 

Socialnämnden beslutar 

att  som åtgärd för att komma till rätta med underskottet 
begär socialnämnden redovisning av orsakerna till 
kostnaderna för försörjningsstöd från och med 2011-01-
01. 

att  lägga rapporten till handlingarna. 
_______ 
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SN § 53 

Ändrad huvudrapportör för rapportering 
av ej verkställda beslut 
Dnr SN 2011.79 

Beslutsunderlag 

Skrivelse med förslag till beslut daterad 2011-05-01 av Vård 
och omsorgschef Rune Olsson samt förvaltningschef IFO 
May-Britt Strålfors. 

Sammanfattning 

Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Social-
styrelsen om en beviljad insats inte verkställts inom tre 
månader. En gång per kvartal ska socialnämnden rappor-
tera individrapporter och kvartalsrapporter.  

Huvudrapportör för Socialnämnden till Socialstyrelsen har 
varit Jen Malmsten och har gällt verksamheterna inom båda 
förvaltningarna. Då Jen Malmsten slutar upphör hennes 
uppdrag och Socialnämnden behöver utse en ny huvud-
rapportör. 

Socialnämnden beslutar 

att  utse Susanne Söderdahl som huvudrapportör för 
anmälan av ej verkställda beslut för både Vård och 
omsorgsförvaltningen och Individ och familjeomsorgs-
förvaltningen. 

_______ 
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SN § 54 

Redovisning av beslut i 
delegeringsärenden 
Dnr SN 2011.60 

Sammanfattning 

Vid socialnämndens sammanträde 2011-03-22 § 47 togs 
frågan upp om lämpliga rutiner för redovisning av delegerin-
gsärendena. 

Socialnämnden beslutar 

att  valda justerare från sammanträdet väljer ut aktuella 
ärenden som ska presenteras för nästkommande 
socialnämnd. 

_______ 
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SN § 55 

Val av ledamot och ersättare i Rådet för 
Trygghet och Hälsa 
Dnr SN 2011.64 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2011-03-16 § 16 att uppdra åt 
socialnämnden att utse en ledamot och en ersättare i Rådet 
för Trygghet och Hälsa.  

Sammanfattning 

Vid socialnämndens sammanträde 2011-01-11 § 6 före-
slogs Ann-Christin Strandqvist som socialnämndens repre-
sentant i Rådet för Trygghet och Hälsa. 

Socialnämnden beslutar 

att  välja Ann-Christin Strandqvist som ledamot i Rådet för 
Trygghet och Hälsa, samt  

att  välja Krister Lundström som ersättare i Rådet för 
Trygghet och Hälsa. 

_______ 
 

 

Delgivning Kommunfullmäktige
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SN § 56 

Åtgärder för balanserad budget 2011 
Dnr SN 2011.33 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2011-04-26 § 80. 

Socialnämndens arbetsutskott önskar göra ett tillägg till 
ovanstående beslut. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen 2011-03-23 beslutade att uppdra åt 
socialnämnden att senast den 9 maj 2011 redovisa vilka åtgärder 
som kommer att vidtas för att nå en balanserad budget för 2011. 

Det prognosticerade underskottet per 2011-12-31 uppgår till 
2 500 000 kronor.  

Den största orsaken till underskottet är externa vårdinsatser åt 
vuxna missbrukare samt att kostnaderna för försörjningsstöd har 
ökat på grund av ökat antal ärenden. Dessa insatser är 
lagstadgade. Det har också varit nödvändigt med en viss utökning 
av bemanningen på enheten för försörjningsstöd på grund av ökat 
antal ärenden. Dessa kostnader har inte varit budgeterade. 

Socialnämnden beslutar 

att  anta följande tillägg till underlag för socialnämndens 
arbetsutskotts beslut 2011-04-26 § 80: 
 
”Inför budget 2011 tillfördes inte tillräckliga medel avseende 
vård till vuxna missbrukare som verksamheten önskade. 
Budgeten blev därför för lågt satt. 
 
Underskottet motsvarar 6 heltidstjänster vilket utgör nästan 
hälften av hela Individ och familjeomsorgsförvaltningens 
personalstyrka. Organisationen skulle därmed inte vara 
ändamålsenlig enligt det uppdrag den har.” 

 
att  i svar till kommunstyrelsen ange att socialnämndens 
  förslag på åtgärd för att få budget 2011 i balans enligt 

beslutsunderlaget är att socialnämnden av kommunfullmäktige 
önskar begära tilläggsanslag motsvarande de delar som inte 
är budgeterade. 

_______ 
 

 Delgivning Kommunfullmäktige 
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SN § 57 

Maxhyror i riktlinjer för försörjningsstöd 
Dnr SN 2011.43 

Beslutsunderlag 

Skrivelse med förslag till beslut daterad 2011-03-08 av 
förvaltningschef May-Britt Strålfors. 

Sammanfattning 

Enligt socialnämndens nuvarande riktlinjer finns det ett tak 
för hyresbelopp som beviljas när en sökande är berättigad 
till försörjningsstöd. Riktlinjerna för hyror har gällt i flera år 
och hyrorna har höjts under denna tid vilket leder till att man 
vid beviljande av försörjningsstöd ibland måste avslå del av 
hyresbeloppet. 

Socialnämnden beslutar 

att  ändra riktlinjerna för maximalt belopp för hyror vid 
försörjningsstöd enligt nedan. 
 
Personer i  hyra per 
hushållet månad 
1 person: 3.700:-  
2 personer:  4.300:-  
3 personer: 5.300:-  
4 personer: 5.900:-  
5 personer:  6.600:-  
fler än 5 personer  10.400:- 

_______ 
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SN § 58 

Ställföreträdande förvaltningschef för 
Individ och familjeomsorgsförvaltningen  
Dnr SN 2011.44 

Beslutsunderlag 

Skrivelse med förslag till beslut daterad 2011-03-04 av 
förvaltningschef May-Britt Strålfors  

Sammanfattning 

Socialsekreterare Lars Brafors är ställföreträdande förvalt-
ningschef under perioder när ordinarie förvaltningschef är 
borta. Sommaren 2011 har en vakans uppstått om 2 veckor 
då både ordinarie förvaltningschefen och ställföreträdaren 
är borta. Socialsekreterare Gisela Ahrens föreslås som ställ-
företrädande förvaltningschef under tiden och att hon får 
beslutanderätt i enlighet med förvaltningschefens delegation 
under ovannämnda period. 

Socialnämnden beslutar  

att  utse Gisela Ahrens till ställföreträdande 
förvaltningschef för IFO under perioden 2011-07-11—
2011-07-22, samt 

att  Gisela Ahrens får samma beslutanderätt enligt delega-
tionsordningen som ordinarie förvaltningschef. 

_______ 
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SN § 59 

Inrättande av permanent tjänst i 
försörjningsstödsenheten 
Dnr SN 2011.63 

Beslutsunderlag 

Skrivelse med förslag till beslut daterad 2011-03-01 av 
förvaltningschef May-Britt Strålfors 

Sammanfattning 

Enheten som handlägger försörjningsstöd har en grundbeman-
ning om 2 heltidstjänster sedan år 2000. En av socialsekrete-
rarna har varit föräldraledig på 25 % under de senaste 3 åren 
(sedan februari 2008) vilket inneburit att grundbemanningen 
sänktes till 1,75. Efter hand har det visat sig omöjligt att med 
så låg bemanning ge allmänheten god service.  

Det är viktigt att ha en tillräcklig bemanning på enheten för att 
upprätthålla god kvalitet i arbetet. Bedömningen görs att beho-
vet av 2,75 tjänster i försörjningsenheten inte är tillfällig utan 
kommer att bestå även framöver. Kostnad per år inkl sociala 
avgifter beräknas till 400 000 kr. 

Socialnämnden beslutar 

att  hos kommunstyrelsen inför budget 2012 äska 400 000 kr 
till en heltidstjänst i Individ och familjeomsorgs-
förvaltningens försörjningsstödsenhet under år 2012. 

_______ 
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SN § 60 

Köp av tjänst gällande handläggning 
enligt Alkohollagen 
Dnr SN 2011.62 

Beslutsunderlag 

Skrivelse med förslag till beslut daterad 2011-02-28 av 
förvaltningschef May-Britt Strålfors. 

Sammanfattning 

Tillståndsgivning och tillsyn enligt Alkohollagen åligger i 
dagsläget Vuxenenheten inom Individ och Familjeomsorgs-
förvaltningen. Det har länge upplevts svårt att kombinera 
vuxenenhetens normala arbetsuppgifter med handläggning 
enligt Alkohollagen. 

I Perstorp finns det enbart 7 restauranger med tillstånd och 
detta leder till att kompetensen inom området är svår att 
upprätthålla eftersom det kan gå lång tid mellan varje nytt 
tillstånd. Det är också en arbetsuppgift som faller långt ifrån 
vuxenenhetens primära ansvar och uppgifter. 

Diskussioner har förts med Hässleholms kommuns social-
förvaltning om att köpa denna tjänst av dem. De tjänstemän 
som handlägger ärenden enligt Alkohollagen arbetar ute-
slutande med detta vilket ger dem en hög kompetens inom 
området. 

Hässleholms kommun beräknar att för 2011 kommer kost-
naden för Perstorp att bli 155.430 kr plus resekostnader. 

Socialnämnden beslutar 

att  återremittera ärendet till arbetsutskottet för att under-
söka möjligheterna till hantering inom kommunen 
alternativt västerut.  

_______ 
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SN § 61 

Återkallande av serveringstillstånd 
Dnr SN 2011.61 

Serveringsställe 

Finjabacken AB har sedan 2008-07-01 innehaft ett ser-
veringstillstånd för verksamhet på Golfkrogen i Perstorps 
kommun. 

Sammanfattning 

Finjabacken AB genom Mikael Johansson meddelar 2001-
03-24 att företagen inte har för avsikt att driva restaurangen 
på golfkrogen. Då Finjabacken inte längre driver verksam-
heten skall serveringstillståndet jämlikt. 7 kap 19 § alkohol-
lagen återkallas. 

Beslutsunderlag 

Föreligger utredning daterad 2011-05-02 samt förslag till 
beslut från socialsekreterare Benny Nordström. 

Socialnämnden beslutar 

att  jämlikt Alkohollagen 7 kap 19 § punkt 1 alkohollagen 
återkalla serveringstillståndet för Finjabacken 
AB/Golfkrogen från och med 2011-03-24. 

______ 
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SN § 62 

Ansökan om permanent serveringstillstånd 
Dnr SN 2011.78. 

Sökande 

AB Tre smaker i skåne/Jana Jacobsson 

Serveringsställe 

Golfkrogen, Perstorps kommun 
 

Ansökan 

AB Tre smaker i Skåne/Jana Jacobsson ansöker om ett 
stadigvarande serveringstillstånd för servering av öl, vin och 
sprit till allmänheten jämlikt 7 kap 5 § alkohollagen mellan 
klockan 09.00 och 01.00.  

Beslutsunderlag 

Föreligger utredning daterad 2011-05-18 samt förslag till 
beslut från socialsekreterare Benny Nordström. 

Socialnämnden beslutar 

att  jämlikt kommunens alkoholpolicy avslå AB Tre smaker i 
Skåne/Jana Jacobssons ansökan om serveringstillstånd 
mellan klockan 09.00 och 01.00. 

 
att  jämlikt alkohollagen 7 kap 5 § bevilja AB Tre smaker i 

Skåne/Jana Jacobsson serveringstillstånd av vin, öl och 
sprit till allmänheten i Golfkrogens lokalr med tillhörande 
uteservering mellan klockan 11.00 och 01.00. 

______ 
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SN § 63 

Konsekvensbeskrivning och riskbedömning 
efter borttagande av föreskrifter om förbud 
mot tvångsmedel 
Dnr SN 2010.124 

Beslutsunderlag 

Konsekvensbeskrivning och riskbedömning daterad 2011-03-21 av 
medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin Malmberg  

Sammanfattning 

Den 15 juni 2010 upphävde Socialstyrelsen föreskriften tvångs och 
skyddsåtgärder (SSF 1980:87) (SOSFS 1992:17) dessa föreskrifter 
kommer inte att ersättas. Konsekvensen av upphävandet innebär att 
varje svensk medborgare enligt svensk grundlag är skyddat mot 
påtvingat kroppsligt ingrepp och frihetsberövande.  

De tvångs och skyddsåtgärder som omfattas av de upphävda före-
skrifterna är lås, larm, bälten, brickbord och sänggrindar. Ska någon 
av dessa skyddsåtgärder användas måste det göras en individuell 
bedömning och den enskilde måste samtycka. Ingen annan företrä-
dare kan ge sitt samtycke (anhörig eller annan legal företrädare). 

Om boendeenheten är låst ska låset vara av sådan beskaffenhet att 
den boende själv kan låsa upp, alla former av komplicerade lås är att 
betrakta som inlåsning. 

Idag arbetar tre undersköterskor per natt på Österbos sex enheter. 
En undersköterska är stationerad på Ybbåsen. En undersköterska är 
riktad mot det ordinära boendet, när hon behöver hjälp hämtar hon 
en arbetskamrat på Österbo.  

På Österbos särskilda boende följer vi idag inte den lagstiftning som 
finns som innebär att samtycke ska inhämtas från enskild vårdtagare 
i samband med frihetsbegränsning.  

För att vi ska kunna följa lagstiftningen krävs att det finns personal 
tillgänglig när vårdtagaren påkallar vår hjälp, när vårdtagaren är oro-
lig, kommer i dispyt med annan vårdtagare eller eventuellt vill lämna 
boendet. 

Socialnämnden beslutar 

att  muntligen och skriftligen delge konsekvensbeskrivningen till 
kommunstyrelsen och att kommunstyrelsen förväntas avge svar 
till socialnämnden senast 2011-06-21.  

 
att  i övrigt lägga informationen till handlingarna. 
______ 
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SN § 64 

Redovisning av ej verkställda beslut 
kvartal 1 2011 
Dnr SN 2011.80 

Sammanfattning 

Tf Vård och omsorgschef Rune Olsson redogör för att det 
för kvartal 1 2011 finns 5 beslut inom LSS som ej är verk-
ställda. 

Socialnämnden beslutar 

att  lägga redovisningen till handlingarna. 
_______ 



 17 (20) 
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-05-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

SN § 65 

Yttrande - Lex Maria-anmälan 
Dnr SN 2010.12 
Socialstyrelsens dnr 9.3.1-4164/2010 

Sammanfattning 

En anmälan enligt Lex Maria till socialstyrelsen upprättades 
20100114 med anledning av att en brukare 2009-12-21 
hittats i sin brinnande lägenhet. Brukaren avled ett dygn 
senare. 

Beslutsunderlag 

Utredning med förslag till yttrande daterad 2011-05-01 av 
Vård och omsorgschef Rune Olsson. Utredningen omfattar 
redovisning av: 

− Kontakt och samverkan med regionens psykiatriverksamheter.  

− Överenskommelse med Region Skåne om samverkan för bru-
kare som har flera huvudmän i sin behandling och omsorg.  

− Dokumentation av ansökan i akten enligt förvaltningens rutiner 
och förvaltningslagen. 

− Utbildning och tydligare rutiner för handläggare.  

− Överenskommelse att använda gemensamt utarbetad blankett 
vid samordnad vårdplanering. 

− Riktlinjer för dokumentation inom handikappomsorgen.  

− Digitalt dokumentationssystem är infört som sedan 2011-01-01. 

− Vid kontroller i verksamheten har alla brukare aktuella genom-
förandeplaner. 

Socialnämnden beslutar 

att  godkänna lämnad redovisning av vidtagna åtgärder, 
samt 

att  anta vård och omsorgschefens utredning som sitt yttrande 
till socialstyrelsen. 

_______ 
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SN § 66 

Ställföreträdande Vård och omsorgschef  
Dnr SN 2011.81 

Beslutsunderlag 

Skrivelse med förslag till beslut daterad 2011-05-01 av Vård 
och omsorgschef Rune Olsson. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar för tillsättning och anställning av 
förvaltningschefer och deras ersättare. 

Socialnämnden har gett vård och omsorgschef Rune 
Olsson i uppdrag att inkomma med förslag till ställföre-
trädande vård och omsorgschef för kortare frånvaro som 
sjukdom, semester och annan ledighet. 

Socialnämnden beslutar 

att  förordna Kerstin Malmberg som ställföreträdande vård 
och omsorgschef under perioden 2011-06-01—2011-
09-30 samt, 

 
att förvaltningschefen informerar de fackliga organisatio-

nerna om dess ersättare under ledigheter. 
_______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-05-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 67 

Utökning av trygghetsboendet 
Dnr SN 2011.85 

Beslutsunderlag 

Skrivelse med förslag till beslut daterad 2011-05-10 av 
områdeschef Elisabeth Petersson. 

Sammanfattning 

Antalet ansökningar till Ybbåsens trygghetsboende har ökat 
markant sedan slutet av 2010. I dag är det 12 personer på 
kölistan. 

Det finns sju trygghetslägenheter på våning 1 på Ybbåsen. 
Dessutom finns ytterligare två lägenheter som används till 
särskilt boende på samma våningsplan. 

I ett beslut från 2009-06-09 beslöt Socialnämnden att inrätta 
trygghetsboende i sex lägenheter på Ybbåsen och succes-
sivt omvandla återstående lägenheter på Ybbåsen våning 1 
till trygghetsbostäder. Detta beslut revs upp när det blev 
svårigheter att få hyresgäster till trygghetsboendet och vi 
behövde särskilda boendeplatser.  

Socialnämnden beslutar 

att  omvandla lägenhet 110 och 111 på våning 1, Ybbåsen 
till trygghetsbostäder. 

_______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-05-24 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

SN § 68 

Delegationsordning, riktlinjer och 
socialnämndens arbetssätt 

Sammanfattning 

Bo Larsson framför önskemål om att diskutera delegations-
ordning, riktlinjer och socialnämndens arbetssätt vid social-
nämndens sammanträde 2011-08-23.  

Socialnämnden beslutar 

att  delegationsordning, riktlinjer och socialnämndens arbets-
sätt ska behandlas vid socialnämndens sammanträde 
2011-08-23. 

_______ 
 


