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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15-16.05 
Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande 

Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf 
Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf 
Catharina Tann (S) 
Ulla Larsson (PF) 

Krister Lundström (S) 
Rose-Marie Jönsson (C) 
Ingegärd Lundahl (Kd) 
Stella Nyhlén (V) 
 

Ej tjänstgörande ersättare  
 

 

Övriga deltagande Rune Olsson, tf vård och omsorgschef §§ 86-95 
May Britt Strålfors, förvaltningschef IFO §§ 86-105 
Anders Ferm, ekonom §§ 86-90 
Kristian Håkansson, områdeschef § 93-95 
Benny Nordström, socialsekreterare §§ 98-102 
Elin Månsson, sekreterare 
 

Utses att justera Catharina Tann Ulla Larsson 
Justeringens plats och tid Socialkontoret 2011-08-25 

   
Paragrafer ej sekretess 

§§ 86-105 

sekretess 

 
 
 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  

 

Elin Månsson  
 

 Ordförande   

  

 

Pehr Magnusson  
 

 Justerande   

  
 

Catharina Tann Ulla Larsson 

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

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2011-08-23 
Datum för anslags uppsättande 2011-08-26 Datum för anslags nedtagande 2011-09-27 

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret 
 

Underskrift  
 Elin Månsson  sekreterare 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 SN § 86 

Delgivning av protokoll 
a Socialnämndens arbetsutskottsprotokoll 2011-06-20 

b Socialnämndens protokoll 2011-06-20 

c Socialnämndens arbetsutskottsprotokoll 2011-08-09 

d Handikapprådets protokoll 2011-06-13 

e Pensionärsrådets protokoll 2011-06-09 

_______ 

 

SN § 87 

Anmälan av delegationsbeslut 
a Individ- och Familjeomsorgs ärenden,  

lista 20110516 - 20110615 

b Individ- och Familjeomsorgs ärenden,  
lista 20110616 – 20110715 

c Individ- och Familjeomsorgs ärenden,  
lista 20110716 - 20110815 

______ 

 

SN § 88 

Anmälningsärenden 
a Kommunfullmäktige 2011-06-22 § 79 

b Kommunstyrelsen 2011-06-22 § 121 

c Kommunstyrelsen arbetsutskott 2011-06-29 § 264 

d Medelpunktens protokoll 2011-06-29 

e Cirkulär 11.29 Sveriges Kommuner och Landsting 

f Anställningsärenden   

______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 89 

Fråga om delgivning av protokoll  

Sammanfattning 

Ordförande ställer frågan till övriga ledamöter i socialnämnden  
hur de föredrar att delgivning av protokoll ska ske. 

Socialnämnden beslutar 

att  socialnämndens protokoll skickas ut direkt efter 
justering och således inte med kallelse hädanefter. 

_______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

SN § 90 

Ekonomisk rapport 
Dnr SN 2011.33 

Beslutsunderlag 

Ekonom Anders Ferm föredrar halvårsbokslut och årsprognos  
för 2011. Resultatet visar ett sammanlagt underskott för 
socialnämnden på 592 tkr per den 2011-06-30. 

Årsprognosen visar ett sammanlagt underskott för 
socialnämnden per den 2011-12-31 på 2 200 tkr. 

Sammanfattning 

Individ- och Familjeomsorgsförvaltningen  visar på ett 
underskott per 2011-06-30 om 2 879 tkr. Underskottet beror i 
första hand på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och 
institutionsvård för vuxna missbrukare. Prognosen för hela  
året visar på ett underskott på 3 300 tkr.  

Vård och Omsorgsförvaltningen  totalt visar på ett överskott  
per 2011-06-30 om 2 372 tkr, och prognosen visar på ett  
överskott om 1 100 tkr vid årets slut.  

Äldreomsorgen har ett överskott för första halvåret på 465 tkr, 
men prognosen vid årets slut visar på ett underskott om 1 200 
tkr. 

Handikappomsorgen redovisar ett överskott på 1 907 tkr  
per den 2011-06-30, och vid årets slut visar prognosen på  
ett överskott om 2 300 tkr.  

Tillförordnad förvaltningschef Rune Olsson och Förvaltningschef 
May Britt Strålfors informerar ytterligare om Vård och Omsorg 
samt Individ och Familjeomsorgen om vad som har hänt under 
året.  

Socialnämnden beslutar  

att godkänna halvårsbokslutet och årsprognosen för 2011, 
 
att justera paragrafen omedelbart samt, 
 
att  överlämna handlingarna till kommunstyrelsen. 
_______ 

  
 Delgivning 
 Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

SN § 91 

Budget i balans 2011 
Dnr SN 2011.33 

Beslutsunderlag 

Delgivning från kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-29 har 
inkommit till socialnämnden angående skrivelse innehållandes 
förslag på besparingsåtgärder för att nå budget i balans.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har gett socialnämnden i uppdrag att visa  
hur det budgetunderskott som beräknas uppstå 2011-12-31  
ska kunna sparas in på områden inom socialnämndens 
verksamhetsområde.  
 
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2011-05-24 att 
bifogad skrivelse nr 1 skulle utgöra ett svar till Kommunstyrelsen. 
Vid överläggning i socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 
bestämdes att en tilläggsskrivelse (skrivelse nr 2) skulle ställas till 
Kommunstyrelsen. Socialnämnden beslöt vidare vid sitt 
sammanträde 2011-06-20 § 75, andra och tredje att- satsen, att 
föreslå åtgärder i syfte att nedbringa det budgetunderskott som 
prognostiseras.  
 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-29 § 283, fattades 
beslutet om att återremittera ärendet till socialnämnden med 
uppmaningen att fatta nödvändiga beslut i ärendet.  
 
Således föreslås, som i skrivelse 1 och 2, att dessa åtgärder vidtas  
i syfte att nedbringa det budgetunderskott som prognostiseras.  
 

 Socialnämnden beslutar 

att  besluta om istället för att föreslå nedanstående åtgärder, 
 
att  föreslagna poster i Individ och Familjeomsorgens samt Vård 

och Omsorgs budgetar dras in under återstoden av år 2011, 
 
att  totalt inköpsstopp gäller för Individ och familjeomsorgs-

förvaltningen samt Vård och omsorgsförvaltningen med 
reservation för lagstadgade insatser under återstoden av  
år 2011.  

 
_______ 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 92 

Redovisning av beslut från Vård och 
Omsorgsförvaltningen 

Sammanfattning 

Redovisningen uteblir detta sammanträde. 
 

Socialnämnden beslutar 

att  biståndshandläggare drar ärende nästa sammanträde.  

_______ 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 93 

Genomgång av delegationsordning för 
Vård och Omsorgsförvaltningen 
Dnr SN 11.130 

Beslutsunderlag  

Skrivelse med förslag till beslut daterad 2011-07-11 av tf 
förvaltningschef Rune Olsson. 

Sammanfattning 

Vid socialnämndens sammanträde 2011-05-24 § 68, beslöts  
att diskutera delegationsordning, riktlinjer och socialnämndens 
arbetssätt vid socialnämndens sammanträde 2011-08-23.  
 
Vård och Omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av 
delegationsordningen på uppdrag av socialnämnden med 
anledning av förändringar inom aktuell lagstiftning.  

 

Socialnämnden beslutar 

att  anta föreliggande förslag till delegationsordning för 
Vård och Omsorgsförvaltningen, 

att delegationsordningen börjar gälla 2011-09-01. 

_______
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 94 

Genomgång av riktlinjer för Vård och 
Omsorgsförvaltningen 

Sammanfattning 

Vid socialnämndens sammanträde 2011-05-24 § 68, beslöts  
att diskutera delegationsordning, riktlinjer och socialnämndens 
arbetssätt vid socialnämndens sammanträde 2011-08-23.  
 
Vård och Omsorgsförvaltningen har rutiner, antagna av SN 2009-
08-25 § 83, vad gäller LSS-insatser som ska vara ett stöd i det 
dagliga arbetet för LSS-handläggaren och på så sätt bidra till att 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade tillämpas på 
ett riktigt sätt. 
 
Vård och Omsorgsförvaltningen har även riktlinjer för bistånd till 
insatser enligt 4 kap 1 § SoL, antagna av SN 2009-08-25 § 84, 
som ska underlätta för biståndshandläggaren i det dagliga arbetet. 

 

Socialnämnden beslutar 

att  efter diskussion aktualisera riktlinjerna. 

_______ 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 95 

Genomgång av socialnämndens 
reglemente  

Sammanfattning 

Vid socialnämndens sammanträde 2011-05-24 § 68, beslöts  
att diskutera delegationsordning, riktlinjer och socialnämndens 
arbetssätt vid socialnämndens sammanträde 2011-08-23.  
 
Utöver vad som föreskrivs om övriga nämnder i Kommunallagen 
samt vad som föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelser 
för socialnämnden i Perstorps kommuns författningssamling 
1999.308. 
 

Socialnämnden beslutar 

att  uppdra åt respektive förvaltningschef och kommunchef att 
utreda reglementet, samt 

att tidigare förslag på ändringar tas med i det nya förslaget. 

_______ 

 

Delgivning  

Kommunchefen 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 96 

Österbos utemiljö 
Dnr SN 2011.129 

Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad 2011-07-28 samt förslag till beslut av 
Kristian Håkansson, Annette Thoresson och Kerstin 
Malmberg föreligger. 

Områdeschef Kristian Håkansson redogör för ärendet. 

Sammanfattning 

Utemiljön på Österbo har under en tid varit ett diskussionsämne 
i Vård och Omsorgsförvaltningen. Tanken är att skapa en mer 
stimulerande utemiljö för de personer som bor på Österbo.  
 
En arbetsgrupp kommer att tillsättas för att arbeta med projektet 
och även Tekniska kontoret kommer medverka i genomförandet. 
För genomförande av planritning över området kommer 
stadsarkitekt Lena Thore tillfrågas. 
 
Arbetsgruppen kommer, tillsammans med arbetsutskottet, att göra 
ett besök till en annan verksamhet i Östra Göinge med en liknande 
utemiljö som är påtänkt till Österbo. 

 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra åt förvaltningen att fortsätta utreda frågan och att 
återkomma med en projektplan. 

 
att undersöka möjligheten att söka pengar för finansiering till 

projektet från frivilliga organisationer, fonder och sponsring från 
lokala företag. 

 
_______ 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 97 

Redovisning av beslut från Individ och 
Familjeomsorgsförvaltningen 

Sammanfattning 

Redovisningen uteblir detta sammanträde.  
 

Socialnämnden beslutar 

att  socialsekreterare drar ärende nästa sammanträde.  

_______ 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 98 

Genomgång av delegationsordning för 
Individ och familjeomsorgsförvaltningen 
Dnr SN 11.135 

Beslutsunderlag  

Skrivelse med förslag till beslut daterad 2011-08-11 av  
förvaltningschef May Britt Strålfors. 

Sammanfattning 

Vid socialnämndens sammanträde 2011-05-24 § 68, beslöts  
att diskutera delegationsordning, riktlinjer och socialnämndens 
arbetssätt vid socialnämndens sammanträde 2011-08-23.  
 
Individ och Familjeomsorgsförvaltningen har gjort en översyn  
av delegationsordningen på uppdrag av socialnämnden och  
även kommit fram till vissa ändringar som föreslås ändras. 

 

Socialnämnden beslutar 

att uppdatera de förändringar som skett samt, 

att aktualisera delegationsordningen. 

_______
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 99 

Genomgång av riktlinjer för 
försörjningsstöd  

Sammanfattning 

Vid socialnämndens sammanträde 2011-05-24 § 68, beslöts  
att diskutera delegationsordning, riktlinjer och socialnämndens 
arbetssätt vid socialnämndens sammanträde 2011-08-23.  
 
Individ och Familjeomsorgsförvaltningen har riktlinjer för 
försörjningsstöd, antagna av SN 2004-05-24/2008-01-29 § 5 samt 
2011-05-24 § 57, som ska underlätta för socialsekreterare i det 
dagliga arbetet med ekonomiskt bistånd. 
 

Socialnämnden beslutar 

att  efter diskussion godkänna riktlinjerna. 

_______ 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 100 

Ansökan om serveringstillstånd 
Dnr SN 2011.67 

Beslutsunderlag 

Föreligger utredning daterad 2011-07-11 samt förslag till 
beslut från socialsekreterare Benny Nordström. 

 Serveringsställe 

Casa Café och Bar AB/Jimmy Lundberg i Perstorps 
kommun. 

Sammanfattning 

Casa Café och Bar AB/Jimmy Lundberg ansöker om ett 
permanent serveringstillstånd av öl, vin och sprit till allmänheten 
i lokaler belägna på adress Torget 2 i Perstorp med tillhörande 
uteservering.  

Ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten utfärdades 2011-
07-15 som sträcker sig till 2011-08-23 då nytt beslut kan fattas 
om ett permanent tillstånd. 

I utredningen förekommer inget som skulle föreligga som 
hinder för att ett serveringstillstånd skulle kunna beviljas. 

Socialnämnden beslutar 

att  jämlikt Alkohollagen 7 kap 5 § bevilja Casa Café och Bar 
serveringstillstånd av öl, vin och sprit till allmänheten i 
lokaler enligt ritning med tillhörande uteservering mellan 
klockan 11.00 och 01.00.  

______ 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 
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SN § 101 

Återkallande av serveringstillstånd 
Dnr SN 2010.76 

Beslutsunderlag 

Föreligger utredning daterad 2011-08-12 samt förslag till 
beslut från socialsekreterare Benny Nordström. 

Serveringsställe 

Vincents kök/Vincent Cafaxe i Perstorps Kommun. 

Sammanfattning 

Vincents kök AB meddelar att han från och med 2011-08-17 inte 
längre driver verksamheten i enskild firma. Verksamheten ska 
drivas vidare under andra ägarförhållanden. Då Vincent Cafaxe 
inte längre ska driva verksamheten ska serveringstillståndet 
återkallas. 

Socialnämnden beslutar 

att  jämlikt Alkohollagen 7 kap 19 § punkt 1 alkohollagen återkalla 
serveringstillståndet för Vincents kök/Vincent Cafaxe från och 
med 2011-08-17. 

______ 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 
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SN § 102 

Ansökan om serveringstillstånd 
Dnr SN 2011.121 

Beslutsunderlag 

Föreligger utredning daterad 2011-08-12 samt förslag till 
beslut från socialsekreterare Benny Nordström. 

 Serveringsställe 

Vincents kök/Susanne Cafaxe i Perstorps kommun. 

Sammanfattning 

Vincents kök/Susanne Cafaxe ansöker om ett permanent 
serveringstillstånd av öl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker 
till allmänheten i lokaler belägna i Folkets Park med tillhörande 
uteservering.  

I utredningen förekommer inget som skulle föreligga som 
hinder för att ett serveringstillstånd skulle kunna beviljas. 

Socialnämnden beslutar 

att  jämlikt Alkohollagen 7 kap 5 § bevilja Vincents kök/Susanne 
Cafaxe serveringstillstånd av öl, vin, sprit och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten i lokaler enligt ritning med 
tillhörande uteservering mellan klockan 11.00 och 01.00.  

______ 



 17 (19) 
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 
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SN § 103 

Rapport från Länsstyrelsens tillsynsbesök 
gällande alkohol och tobaksområdet 
Dnr SN 2011.88 

Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad 2011-06-13 samt förslag till beslut från 
förvaltningschef May Britt Strålfors. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Skåne Län har varit på besök och gjort tillsyn 
gällande Alkohollagens område 2011-04-27. Vid besöket 
genomgicks ett antal ärenden samt företogs intervjuer av 
förvaltningschef, handläggare och socialnämndens ordförande. 

  
Av Länsstyrelsens rapport framgår att Länsstyrelsen är kritisk  
mot att tillsyn utövas alltför sällan. Den önskan som finns från 
förvaltningens sida att ingå i en större organisation när det  
gäller Alkohollagens verksamhetsområde är något som också 
Länsstyrelsen förordar med hänsyn till att kunna få högre 
kompetens och bättre effektivitet framför allt när det gäller 
tillsynsarbetet.  

 

Socialnämnden beslutar 

att  lägga rapporten till handlingarna.  
______ 

 



 18 (19) 
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-08-23 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 104 

Inbjudan till samråd 
Dnr SN 2011.103 

Beslutsunderlag 

Inbjudan till samråd från byggnadskontoret, stadsarkitekt 
Lena Thore 2011-05-31.  

Sammanfattning 

Socialnämnden har mottagit ett antal samrådsinbjudningar under 
våren, där tidsfristen varit alltför kort för att samtliga politiker ska 
hinna titta igenom materialet samt att nämnden ska hinna utforma 
synpunkter på samrådshandlingarna.  
 
Stadsarkitekt Lena Thore har inbjudits för att delta i diskussion om 
vad som kan anses rimlig svarstid till byggnadskontoret.  
 

Socialnämnden beslutar 

att  socialnämnden kan lämna in ansökan om förlängd svarstid 
för att få den tid som behövs för att ordentligt gå igenom 
detaljplaner och lämna in synpunkter,  

 
att i övrigt lägga ärendet till handlingarna. 
______ 
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SN § 105 

Fråga om meddelande kring tillfälligt 
serveringstillstånd 

Sammanfattning 

Fråga uppkommer om vem som meddelar övriga ledamöter i 
socialnämnden när ett tillfälligt serveringstillstånd utfärdas. 
 

Socialnämnden beslutar 

att  ett meddelande skickas till nämndsekreterare som för 
informationen vidare till övriga i socialnämnden.  

______ 

 


