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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-09-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13,15 – 15,40 
Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande 

Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf 
Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf 
Lars Svensson (S) 
 

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

Ej tjänstgörande ersättare  
 

 

Övriga deltagande Rune Olsson, tf vård och omsorgschef §§ 106-117 
May Britt Strålfors, förvaltningschef IFO §§ 106-117 
Anders Ferm, ekonom §§ 106-117 
Geine Carlströmer, socialsekreterare §§ 112,114 
Carola Frohm, biståndshandläggare §§ 112-114 
Per Almström, kommunchef §§ 109-110, 115 
Elin Månsson, sekreterare 
 

Utses att justera Kristina Hovander Rose-Marie Jönsson 
Justeringens plats och tid Socialkontoret 2011-09-20 
 

  
Paragrafer ej sekretess 

§§ 106-117 

sekretess 

 
 
 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  

 

Elin Månsson  
 

 Ordförande   

  

 

Pehr Magnusson  
 

 Justerande   

  
 

Kristina Hovander Rose-Marie Jönsson 

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

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2011-09-19 
Datum för anslags uppsättande 2011-09-22 Datum för anslags nedtagande 2011-10-25 

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret 
 

Underskrift  

 Elin Månsson  sekreterare 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-09-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 SN § 106 

Delgivning av protokoll 
a Socialnämndens protokoll 2011-08-23 

b Socialnämndens arbetsutskottsprotokoll 2011-09-06 

c Handikapprådets protokoll 2011-09-05 

d Pensionärsrådets protokoll 2011-09-01 

_______ 

 

SN § 107 

Anmälan av delegationsbeslut 
a Individ- och Familjeomsorgs ärenden,  

lista 20110716-20110815 

b Vård och Omsorgsärenden,  
lista 20110601-20110829 

______ 

 

SN § 108 

Anmälningsärenden 
a Kommunstyrelsen 2011-08-31 § 131 

b Anställningsärenden   

______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-09-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 109 

Presentation 
Ordförande Pehr Magnusson hälsar den nya kommunchefen  
Per Almström välkommen till Perstorps kommun.  

Per presenterar sig och berättar lite om sina tankar och visioner 
kring kommunen.  

 

 

 

SN § 110 

Avtackning 
Ordförande Pehr Magnusson och kommunchef Per Almström 
avtackar förvaltningschef May Britt Strålfors med en blomma. 

 May Britt jobbar sista dagen i Perstorps kommun 20110929. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-09-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 111 

Ekonomisk rapport 
Dnr SN 2011.33 

Beslutsunderlag 

Ekonom Anders Ferm föredrar prognosen för augusti månad 2011. 
Den visar ett sammanlagt underskott för socialnämnden per 2011-12-
31 på 2 200 tkr. 

Sammanfattning 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  visar ett underskott per 
2011-12-31 om 3 700 tkr för. Det innebär en försämring på 400 000 
kronor sen juni månad.  

Individ och familjeomsorgsförvaltningen kan uppnå 200 000 kronor i 
besparingsåtgärder under 2011. 

Vård och omsorgsförvaltningen  visar ett överskott per 2011-12-31 
om 1 500 tkr.  

Överskott finns inom handikappomsorgen för aktiviteten personliga 
assistenter.  

Vård och Omsorgsförvaltningen kan uppnå 500 000 kronor i 
besparingsåtgärder under 2011. 

Sammanlagt visar detta på en besparing med 700 000 kronor  
för socialförvaltningen.  

Socialnämnden beslutar 

att  lägga rapporten till handlingarna. 
_______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-09-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 112 

Budget 2012 
Dnr SN 2011.33 

Beslutsunderlag 

Förslag till budget 2012 utarbetad av ekonom Anders Ferm  
utifrån av kommunstyrelsen tilldelad ram. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-25 om ekonomiska 
nettoramar för år 2012. Socialnämndens nettoram för 2012 uppgår 
till 116 635 tkr. 
 
Socialnämnden får kompensation för försörjningsstöd med 1 300 
tkr, 1 000 tkr för institutionsvård för vuxna och 550 000 kronor för 
färdtjänst för att täcka upp kostnaderna.   
 
Planerade nyinvesteringar för 2012 är larmsystem och nya sängar 
till Österbo, möbler och inventarier till Ybbåsen och även möbler 
och inventarier till handikappomsorgen. Sammanlagt räknas 
investeringarna kosta 720 000 kronor.  

 

Socialnämnden beslutar 

att   godkänna föreliggande förslag till budget 2012. 
 
Protokollsanteckning 

Lars Svensson, Krister Lundström och Elisabeth Holmer 
reserverar sig mot beslutet om godkännande av budget 2012. 
______ 

 

Delgivning 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-09-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 113 

Redovisning av beslut från Vård och 
Omsorgsförvaltningen 

Sammanfattning 

Biståndshandläggare Carola Frohm redogör ett ärende. 
 

Socialnämnden beslutar 

att  tacka för redovisningen och lägger den till 
handlingarna.  

_______ 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-09-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 114 

Redovisning av beslut från Individ och 
Familjeomsorgsförvaltningen 

Sammanfattning 

Socialsekreterare Geine Carlströmer redogör ett ärende.  
 

Socialnämnden beslutar 

att  tacka för redovisningen och lägger den till 
handlingarna.  

_______ 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-09-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 115 

Husdjur på arbetsplatsen 

Beslutsunderlag  

Fråga uppkommen på socialnämndens arbetsutskott 2011-09-06 
angående personal inom Vård och Omsorg som tar med sig sitt  
husdjur till arbetsplatsen.  

Sammanfattning 

Diskussion förs i arbetsutskottet hur att hantera frågan och vad 
som tidigare tagits beslut om i socialnämnden. Som underlag 
ligger ett tidigare beslut från socialnämnden 2004-10-18 § 117 
som säger att sällskapsdjur inte får medföras till Österbo eller 
Ybbåsen i samband med inflyttning. Dock gäller detta beslut 
boende och därför beslutade arbetsutskottet 2011-09-06 att föra 
frågan vidare till socialnämnden.  

 
Kommunchef Per Almström medverkar vid dagens sammanträde 
och menar att det enligt arbetsrättsliga regler inte är tillåtet att ta 
med djur till jobbet om det finns personal som motsätter sig detta.  
 
Kommunchefen hänvisar till Arbetsmiljölagen 3:2, 3:2 a samt 2:3.  

 

Socialnämnden beslutar 

att hänvisa till aktuell lagstiftning.  

_______
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-09-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

SN § 116 

Förslag till Drogpolitiskt program, Tillsynsplan 
samt Riktlinjer för serveringstillstånd 
Dnr SN 2011-140, 2011-141, 2011-142 

Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad 2011-08-26 samt förslag till beslut av 
förvaltningschef May Britt Strålfors föreligger.  

Sammanfattning 

Det befintliga alkoholpolitiska programmet i Perstorps kommun har 
ändrats och skrivits om. Särskild vikt har i den nya skrivningen lagts 
vid behovet av en bred samverkan mellan olika aktörer i och utanför 
kommunen för att det drogförebyggande arbetet ska bli bra och 
effektivt. 
 
Avsikten är att om det drogpolitiska programmet antages av de 
politiska instanserna ska programmet implementeras i samverkan 
så som det beskrives så att programmet ska kunna utgöra bas för 
det kommande drogförebyggande arbetet i Perstorps kommun. 
 
Förslaget till nytt drogpolitiskt program är tidsbegränsat under tiden 
2012-2016 då rekommendationen är att följa upp och se över 
programmet vart fjärde år. 
 

Socialnämnden beslutar 

att   anta förslaget till Drogpolitiskt program för Perstorps kommun för 
perioden 2012-2016 

att   drogpolitiskt program ska följas upp och ses över under 2016 
att   anta förslaget till Riktlinjer för serveringstillstånd för Perstorps 
       kommun                 
att   anta förslaget till Tillsynsplan  
att   Tillsynsplan ska följas upp och ses över vart 4:e år  
att   överlämna drogpolitiskt program, riktlinjer för serveringstillstånd 
 samt tillsynsplan till Kommunfullmäktige med förslag att 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detsamma. 
______ 

 

Delgivning 

Kommunfullmäktige 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-09-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

SN § 117 

Köp av tjänst gällande handläggning  
enligt alkohollagen 
Dnr SN 2011-155 

Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad 2011-09-09 samt förslag till beslut av 
förvaltningschef May Britt Strålfors föreligger.  

Sammanfattning 

Vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2011-04-05 
beslutades att föreslå socialnämnden att godkänna att tjänst 
gällande handläggning enligt Alkohollagen köps av Hässleholms 
kommun samt att medel för ändamålet skulle äskas i budget 2012. 

 
I samband med att Alkohollagen ändrades har kravet på tillsyn 
förtydligats och skärpts. Sammantaget utgör lagändringarna en 
skärpning och utökade arbetsuppgifter för kommunen när det gäller 
serveringstillstånd och tillsyn.  

 
Det nya drogpolitiska programmet kommer att ställa krav på framför 
allt samordning av det drogförebyggande arbetet i kommunen där 
programmet ska utgöra en bas och en vägledning för arbetet och 
här kommer en utökad arbetsuppgift att åligga Vuxenenheten. 
 
Bedömningen görs att för att kunna uppfylla lagens krav i enlighet 
med de förändringar som har gjorts 2011 så är den bästa lösningen 
att socialnämnden i Perstorp köper denna tjänst av Hässleholm från 
och med 2012 och att man inom ramen för 2012 års budget finner 
finansieringsmöjligheten. Enligt tidigare preliminärt besked från 
Hässleholms kommun kommer årskostnaden att bli cirka 155 t kr.  
 

Socialnämnden beslutar 

att  godkänna att tjänst gällande handläggning enligt Alkohollagen  
köps av Hässleholms kommun från och med 2012, 

att  medel för ändamålet finansieras inom 2012 års budgetram, samt  
att  vidare beredning i ärendet delegeras till arbetsutskottet. 

 
______ 

 

 

 


