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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-11-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 – 16.10 
Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande 

Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf 
Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf 
Catharina Tann (S) 
Kristina Hovander (Mp) 

Rose-Marie Jönsson (C) 
Ingegärd Lundahl (Kd) 
Ann-Christin Strandqvist (Pf) 
Krister Lundström (S) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Ulla Larsson (Pf)  

Övriga deltagande Lars Jansson, förvaltningschef §§ 118-136 
Anders Ferm, ekonom §§ 118-122 
Rune Olsson, områdeschef §§ 118-124 
Carin Ledhagen, projektledare § 121 
Marja-Leena Gunnarsson, biståndshandläggare § 125 
Zenita Böcker, områdeschef § 121 
Kristian Håkansson, områdeschef §§ 121,126 
Leona Stehn, områdeschef §§ 121, 127 
Åsa Persson, socialsekreterare § 129 
Benny Nordström, socialsekreterare §§ 132-133 
Elin Månsson, sekreterare 
 

Utses att justera Ann-Christin Strandqvist  Catharina Tann 
Justeringens plats och tid Socialkontoret 2011-08-25 
 
   

Paragrafer ej sekretess 

§§ 118-136 

sekretess 

 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  

 

Elin Månsson  
 

 Ordförande   

  

 

Pehr Magnusson  
 

 Justerande   

  Ann-Christin Strandqvist Catharina Tann 

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

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2011-11-22 
Datum för anslags uppsättande 2011-11-24 Datum för anslags nedtagande 2011-12-30 

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret 

Underskrift  
 Elin Månsson  sekreterare 
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 SN § 118 
Delgivning av protokoll 
a Socialnämndens protokoll 2011-09-19 

b Socialnämndens arbetsutskottsprotokoll 2011-10-04 

c Socialnämndens arbetsutskottsprotokoll 2011-10-25 

d Socialnämndens arbetsutskottsprotokoll 2011-11-08 
 _______ 

 

SN § 119 

Anmälan av delegationsbeslut 
a Individ- och Familjeomsorgens ärenden,  

listor september-november 

b Vård- och Omsorgsförvaltningens ärenden,  
listor september-november 

______ 

 

SN § 120 

Anmälningsärenden 
a Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-31 § 131 

b Kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokoll  2011-10-05 § 392 

c Kommunfullmäktiges protokoll 2011-09-21 § 94 

d Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-02 § 120 

e Socialstyrelsens kvartalsrapport, ej verkställda beslut 

f Kommunalförbundet Medelpunktens protokoll 2011-09-26 

g Anställningsärenden   

h Information huvudmannaskap färdtjänst 

i Tillståndsbevis Attendo Oderljunga 

j Förvaltningsrättens dom i mål nr 4500-11 E 

k Förvaltningsrättens dom i mål nr 4439-11 E 

l Förvaltningsrättens dom i mål nr 1411-11 E 

m Kammarrättens dom i mål nr 2771-11  

n Förvaltningsrättens dom i mål nr 6862-11 E 

o Förvaltningsrättens dom i mål nr 6649-11 E 

p Förvaltningsrättens dom i mål nr 5883-11 E 

q Förvaltningsrättens dom i mål nr 7016-11 E 

r Förvaltningsrättens dom i mål nr 6831- 11 E 

______ 
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SN § 121 

Presentation 

• Arbetsutskottet beslutade 2011-10-25 att bjuda in 
områdescheferna Leona Stehn, Zenita Böcker och  
Kristian Håkansson till Socialnämndens sammanträde  
2011-11-22 för en presentationsrunda.  

• Carin Ledhagen, projektledare för LOV, höll i en  
presentation och nulägesrapport gällande projektet. 
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SN § 122 

Ekonomisk rapport 
Dnr SN 2011.33 

Beslutsunderlag 

Ekonom Anders Ferm föredrar prognosen för oktober månad 2011. 
Den visar ett sammanlagt underskott för socialnämnden per 2011-12-
31 på 2 950 tkr. 

Sammanfattning 

Individ- och Familjeomsorgsförvaltningen  visar på ett 
underskott per 2011-10-31 om 4 400 tkr.  

 

Vård och Omsorgsförvaltningen  totalt visar på ett överskott  
per 2011-10-31 om 1 500 tkr. 

 

Socialnämnden beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna. 
_______ 
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SN § 123 

Sammanträdesdatum år 2012 
 
Nämndsekreterare och ordförande har föreslagit datum för 
socialnämndens och arbetsutskottets sammanträden år 2012. 
 

 Socialnämnden beslutar 

att  godkänna föreslagna sammanträdesdatum för socialnämnd 
och arbetsutskott år 2012.  

 
_______ 
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SN § 124 

Fördelning av föreningsbidrag 2011  

Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad 2011-09-11, samt förslag till beslut av 
områdeschef Rune Olsson föreligger. 

Sammanfattning 

Socialnämnden fördelar årligen föreningsbidrag till pensionärs-
föreningar och andra föreningar enligt beslutade riktlinjer av 
Socialnämnden.  
 
Den generella utgångspunkten för att få bidrag är att föreningen 
gör en motprestation, dvs. sysslar med verksamhet som utgör ett 
komplement till Socialnämndens ordinarie verksamhet i Perstorps 
Kommun för Perstorps invånare. 

 
Förvaltningen har sammanställt ansökningarna, totalt inkom 11 
ansökningar. Ansökningarna har bedömts utifrån de antagna 
riktlinjerna från 2011.  

 
Bidragen har fördelats enligt följande; 
Pensionärsföreningarna EKEN och PRO föreslås ett generellt 
bidrag på 6500 kronor per förening samt 10 kronor/medlem. 
 
Föreningarna Föreningen FUB Perstorp, Bowlingklubben BK:74 
samt Demensföreningen föreslås 500 kronor per förening som 
engångsbelopp samt 70 kronor/medlem. 
 
Föreningar av övergripande karaktär (t ex BRIS, BOJ och FRIDA 
Kvinnojour) erhåller bidrag med 1 krona per kommuninvånare i 
Perstorps Kommun (7100). 
 
Ann-Christin Strandqvist anmäler jäv och deltar således inte i 
beslutet.  
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 Socialnämnden beslutar 

 att   bevilja föreningsbidrag för 2011 till följande föreningar: 
 

År   2011 2010 2009 

Adoptionscentrum  710 Ej sökt 710 

BOJ(Brottsofferjouren)  7100 7000 7000 

BRIS   7100 7000  

Demensföreningen  4630 4490 4630 

Eken   9570 9570 0 

NHR   Ej sökt Ej sökt Ej sökt 

PRO   10400 10600 0 

RTP   Ej sökt 500 500 

FRIDA Kvinnojour  7100 7000 7000 

Höganäs kvinnojour  Ej sökt Ej sökt 0 

RSMH   Ej sökt Ej sökt 1830 

FMN   Ej sökt Avslå 0 

SRF Synskadades riksförbundet Ej sökt Ej sökt 500 

Nordvästra Skånes diabetesförening 1060 Ej sökt 1060 

OCD-föreningen  Ej sökt Avslå  

Kvinnojouren Ängelholm   3550 Avslå 

FUB Perstorp  2460 

Bowlingklubben BK:74  4070   

 
 

 att lägga till BK:74 till Bowlingklubben då det är Bowlingklubben BK:74  
som sökt föreningsbidraget för 2011. 

 
 att tilldela ansökan från kvinnojouren i Ängelholm halva beloppet då  

individ och familjeomsorgsförvaltningen har ett närmre samarbete  
med kvinnojouren Frida i Hässleholm. 

 
______ 
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SN § 125 

Redovisning från  
Vård och omsorgsförvaltningen  
Biståndshandläggare Marja-Leena Gunnarsson redovisar  
utvalt ärende från Vård och Omsorgsförvaltningen.  

 

Socialnämnden beslutar 

att  godkänna och tacka för redovisningen.  
 
_______ 
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SN § 126 

Socialstyrelsens bedömning utifrån  
verksamhetstillsyn på Österbo 
Dnr. 11.77 

Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad 2011-10-27 från Socialstyrelsen. 
Skrivelse daterad 2011-11-11 av förvaltningschef Lars Jansson med 
förslag till beslut samt förslag till riktlinjer gällande skyddsåtgärder 
och frihetsbegränsade åtgärder i samband med vård och omsorg. 

Områdeschef Kristian Håkansson redogör för ärendet. 

Sammanfattning 

Socialstyrelsen har mottagit anonyma anmälningar från personal i 
Perstorps kommun om att äldre personer i särskilda boenden inte 
får en god vård och omsorg. Med anledning av detta genomfördes 
en inspektion på Österbo 2011-05-18 där områdeschef och 
personal intervjuades. Dokumentation, riktlinjer och rutiner, lex 
Sarah anmälningar, omsorgens innehåll, bemanning och fysisk 
miljö var faktorer som granskades under tillsynen.  

I sin bedömning kommer Socialstyrelsen fram till att enskilda 
måste lägga sig innan kvällspersonalen slutar, att aktiviteterna 
anordnas utifrån när personalen har tid och att de enskilda inte 
kan påverka när insatserna ges. Personer som är uppe på natten 
lämnas ensamma. 

Socialstyrelsen är kritisk till att enskildas individuella behov inte 
tillgodoses i verksamheten. Detta kan inte anses vara förenligt 
med gällande lagstiftning.  

All omsorgspersonal känner inte till vad rapporteringsskyldigheten 
innebär eller hur de ska gå tillväga vilket Socialstyrelsen bedömer 
vara en brist.  

Av aktgranskningen framgår det att i de löpande anteckningarna 
enligt SoL förs in Hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta är en brist 
då uppgifter enligt patientdatalagen inte får sammanblandas med 
uppgifter enligt SoL.  

Socialstyrelsen konstaterar att innehållet i genomförandeplanerna 
inte uppfyller Socialstyrelsens allmänna råd.  

Vid inspektionen uppmärksammar Socialstyrelsen att dörrarna till 
enheterna är låsta samt att enskilda låses in nattetid i sina 
lägenheter av omsorgspersonalen som ett skydd mot andra 
boende.  
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Socialnämnden ska vidta följande åtgärder: 

• Säkerställa att det finns rutiner för att fortlöpande kontrollera 
att det finns den bemanning som behövs  
för att utföra socialtjänstens uppdrag. 

• Säkerställa att verksamheten är av god kvalitet. 

• Säkerställa att det finns rutiner för fel och brister i 
verksamheten. 

• Tillse att personalen har kännedom om kommunens rutiner  
för Lex Sarah. 

• Tillse att dokumentationen uppfyller lagstiftningens krav. 

• Säkerställa att de enskilda är skyddade mot 
frihetsberövande. 

Redovisningen av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till 
Socialstyrelsen senast 2011-12-15. 
 
Socialnämnden beslutar 

att  avge redovisning till Socialstyrelsen av vidtagna åtgärder efter 
genomförd verksamhetstillsyn. 

att anta och i verksamheten tillämpa riktlinjer gällande 
skyddsåtgärder och frihetsbegränsade åtgärder i samband 
med vård och omsorg. 

_______ 
 

 

 Delgivning 

 Socialstyrelsen 
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SN § 127 

Riktlinjer för särskilt boende 
Dnr. 11.184 

Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad 2011-09-12 samt förslag till beslut av områdeschef 
Leona Stehn föreligger. 

Områdeschef Leona Stehn redogör för ärendet. 

Sammanfattning 

I de riktlinjer som finns för vad som ingår i särskilt boende i Perstorps 
kommun anges vilka insatser som ingår i det särskilda boende och hur 
ofta dessa ska utföras.  
 
Enligt gällande riktlinjer får vårdtagaren i särskilt boende endast dusch 
en gång per vecka samt inköp varannan vecka. Detta är inte förenligt 
med socialtjänstlagens intentioner som värnar om de äldres 
självbestämmanderätt. Äldreomsorgen ska vara de äldre behjälpliga 
med det de äldre inte längre klarar av utan att inskränka dennes rätt till 
självbestämmande. De äldre har en rättighet att få den hjälp de 
behöver för att kunna leva sitt liv så likt det liv de levde innan de 
flyttade till särskilt boende. Hur denna hjälp ska se ut bestäms i 
genomförandeplanen och där kommer även den äldre och personalen 
överens om hur ofta denna hjälp ska ges. Utifrån detta föreslås att 
riktlinjerna ändras. 

Socialnämnden beslutar 

att  ändra riktlinjerna för särskilt boende till att endast ange vilka 
insatser som ingår och inte hur ofta dessa ska utföras. 

 
_______ 
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SN § 128 

Förslag till Handikappolitiskt program  

Beslutsunderlag 

Förslag till Handikappolitiskt program.  

Ordförande Pehr Magnusson redogör för ärendet. 

Sammanfattning 

Socialnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2009-09-23 
§ 354 att revidera det handikappolitiska programmet, antaget av 
kommunfullmäktige 2005-05-23 § 25. 

2011-10-04 togs ärendet upp i socialnämndens arbetsutskott och 
två förslag är aktuella för diskussion i nämnden.  

 

Ordförande yrkar bifall till liggande förslag, 1, Handikappolitiska 
programmet med en kort checklista. 

Viveca Dahlqvist yrkar bifall till eget förslag, 2, Handikappolitiska 
programmet med en längre checklista. 

Rose-Marie Jönsson yrkar bifall till ordförandes förslag. 

Ordförande ställer proposition på förslag 1 mot förslag 2 och finner 
att  

 Socialnämnden beslutat 

att godkänna liggande förslag, 1, till Handikappolitiskt program 
samt 

att   överlämna det Handikappolitiska programmet till 
Kommunfullmäktige med förslag att Kommunfullmäktige  
beslutar att anta detsamma. 

 

Viveca Dahlqvist och Ann-Christin Strandqvist reserverar sig mot 
beslutet. 

______ 

 
 

Delgivning  

Kommunfullmäktige 
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SN § 129 

Redovisning av beslut från Individ och 
Familjeomsorgsförvaltningen 

Sammanfattning 

Socialsekreterare Åsa Persson redovisar utvalt ärende  
från Individ och Familjeomsorgsförvaltningen.  

 

Socialnämnden beslutar 

att  godkänna och tacka för redovisningen.  
 
_______ 
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SN § 130 

Köp av tjänst av handläggning enligt 
alkohollagen 
Dnr 11.155 

Beslutsunderlag 

Skriftligt svar till kommunstyrelsens arbetsutskott rörande köp av 
tjänst av handläggning enligt alkohollagen. 

Förvaltningschef Lars Jansson redogör för ärendet. 

Sammanfattning 

En delgivning inkom till socialnämnden från kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde 2011-10-05 § 395 där arbetsutskottet 
frågar socialnämnden hur finansieringen av tjänsten ska ske samt 
vilket lagstöd som finns för att skilja funktionerna åt.  
 
Mot bakgrund av förmedlade frågeställningar anför socialnämnden 
följande:  

 
Finansieringen av ifrågavarande tjänsteköp ryms inom tilldelad 
ekonomisk ram och har tillstyrkts av socialnämnden genom särskilt 
beslut.  

 
I enlighet med regleringen i 2 kap 5 § Socialtjänstlagen (SoL) 
medges en kommun att sluta avtal med annan kommun om 
utförande av kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Den i 
lagrummet begränsande regeln om att myndighetsutövning ej får 
överlämnas till ett privaträttsligt subjekt är ej tillämplig. Detta dels då 
tjänsterna tillhandahålls av en kommun och dels då 
myndighetsansvaret kvarstannar hos socialnämnden i egenskap av 
beslutande församling. 
 

Socialnämnden beslutar 

att  avge ovanstående svar till kommunstyrelsen. 
 
_______ 
 

Delgivning  

Kommunstyrelsen 
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SN § 131 

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamheter 

Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad 2011-10-14, samt förslag till beslut av 
förvaltningschef Lars Jansson föreligger. 

Förvaltningschef Lars Jansson redogör för ärendet. 

Sammanfattning 

Utifrån lämnade ekonomiska prognoser är helårsprognosen för 
socialnämndens verksamheter 2011 negativ. Kommunstyrelsen har 
därför begärt föreliggande åtgärdsplan från socialnämnden. 
 
Vid genomgång av Individ och Familjeomsorgens utfall framgår att 
verksamheterna ekonomiskt bistånd samt vårdinsatser i dygnsvård 
svarar för det uppkomna ekonomiska läget. Nedanstående förslag till 
åtgärder bedömes var för sig men på varierande sikt kunna påverka 
budgetutfallet i önskad riktning: 
 
• Översyn och justering av rådande delegeringsförteckning vilket 

förväntas medföra ökad kostnadskontroll respektive ökad 
anpassning till rådande organisation. 

• Översyn och justering av intern tjänste- och utbudsorganisation 
inom IFO. Åtgärden förväntas medföra en adekvat anpassning till 
brukarnas aktuella behov och till ett effektivare resursutnyttjande.  

• Revidering och etablering av riktlinjer för samtliga delområden 
inom IFO. 

• Genomgång och analys av samtliga ärende inom område dygns-
vård för målgrupperna barn, unga samt vuxna.  

• Genomgång av samtliga kostnadsposter ej hänförbara till område 
försörjningsstöd.  

• Särskild uppföljning av område försörjningsstöd där särskild 
uppmärksamhet riktas mot hushållsstatistik och arbetsprocesser 
knutna till handläggning av ärenden. 

 
Samtliga åtgärder bedömes kunna vidtagas utan att kostnader 
uppstår. 
 

 Socialnämnden beslutar  

  att avge ovanstående åtgärdsplan till Kommunstyrelsen. 
 ______ 

 
Delgivning 

Kommunstyrelsen
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SN § 132 

Återkallande av serveringstillstånd 

Beslutsunderlag 

Föreligger utredning daterad 2011-11-14 samt förslag till 
beslut från socialsekreterare Benny Nordström. 

Serveringsställe 

Perstorps Matkompaniet AB/Olga Karkavatli. 

Sammanfattning 

Perstorps Matkompaniet AB/Olga Karkavatli har sedan 2011-03-
22 haft permanent serveringstillstånd av sprit, starköl och vin. Olga 
Karkavatli har meddelat att verksamheten upphör från och med 
2011-10-31. Serveringstillståndet ska då enligt alkohollagen 
återkallas. 

Socialnämnden beslutar 

att  jämlikt Alkohollagen 7 kap 19 § punkt 1 alkohollagen återkalla 
serveringstillståndet för Perstorps Matkompaniet/Olga 
Karkavatli från och med 2011-10-31.  

______ 

 



 17 (21) 
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
2011-11-22 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

 

 

SN § 133 

Ansökan om permanent serveringstillstånd 

Beslutsunderlag 

Föreligger utredning daterad 2011-11-14 samt förslag till 
beslut från socialsekreterare Benny Nordström. 

 Serveringsställe 

Perstorps Restaurang & Pub/Jeanette Johansson. 

Sammanfattning 

Perstorps Restaurang & Pub/Jeanette Johansson ansöker om 
serveringstillstånd till allmänheten, cateringverksamhet samt till 
slutna sällskap av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker. 
Verksamheten ska bedrivas i hyrd lokal på Verkstadsgatan 3. 

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 Perstorps Restaurang 
& Pub/Jeanette Johansson serveringstillstånd av starköl, vin, 
sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i lokal 
med tillhörande uteservering, i cateringverksamhet samt till 
slutna sällskap mellan klockan 11:00-01:00.   

______ 
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SN § 134 

Inbjudan till utställning 
Dnr SN 2011.182 

Sammanfattning 

Socialnämnden har fått en inbjudan till utställning för 
tematiskt tillägg ÖP 2006 vindkraft från byggnadsnämnden.  

Skriftliga synpunkter på handlingarna lämnas in senast  
2011-12-23 till Byggnadskontoret.  

 

Socialnämnden beslutar 

att   tacka för inbjudan och meddela byggnadsnämnden att  
socialnämnden inte har några synpunkter att inlämna. 

______ 

 

  Delgivning 

  Byggnadsnämnden 
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SN § 135 

Analys och åtgärdsplan för icke verkställda 
beslut kvartal 3 2011 
Dnr. 11.187 

Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad 2011-10-14 av förvaltningschef Lars Jansson 
föreligger. 

Förvaltningschef Lars Jansson redogör för ärendet. 

Sammanfattning 

I lagstadgad individrapportering av rubr ärendetyp konstaterades att 
6 beslut enligt SoL och att 1 beslut enligt LSS ej verkställts.  
 
Samtliga ärenden enligt SoL har handlagts inom individ och 
familjeomsorgsförvaltningen medan ärendet enligt LSS handlagts av 
vård och omsorgsförvaltningen. Det sistnämnda ärendet har 
rapporterats utifrån avbrott i påbörjad verkställighet medan de övriga 
ej verkställts vid någon tidpunkt.  
 
De myndighetsbeslut som ligger till grund för beviljade insatser 
fattades 110115; 110115; 110128; 110415; 110517; 110715 och 
110715. 
 
Orsak och åtgärder 
1. Pojke f-96 som beviljats insatsen ledsagarservice. 
Uppdragstagaren/ledsagaren valde att lämna sitt uppdrag efter en 
kortare tids verkställighet.  
 
Åtgärd: Ansvarig för verkställigheten har uppdragits att omgående 
rekrytera ny uppdragstagare varvid verkställigheten återupptas. Vid 
rekryteringsvårigheter skall befintlig personal inom 
funktionshinderområdet förordnas som ledsagare i avvaktan på 
permanent förordnande. 
 
2-3. Pojke f-2007 och Flicka f-2005. Barnen beviljades insatsen   
kontaktfamilj varvid lämplig uppdragstagare ej fanns att tillgå.  
 
Åtgärd: Aktiv rekrytering av uppdragstagare genom annonsering i 
dagspress samt på hemsida och intranät. 
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4. Pojke f-93 som beviljats insatsen kontaktperson varefter ärendet 
felaktigt avslutades i samband med att den enskilde flyttade från 
kommunen.  
 
Åtgärd: Berörd enskild har kontaktats och befunnits motsätta sig 
verkställighet då hans livssituation utvecklats positivt. Felaktig 
dokumentation har korrigerats och förhållandena ovan rapporterats 
särskilt till socialstyrelsen.  
 
5-6. Pojke f-02 och flicka f-00 som beviljats medverkan i barngrupp 
enligt CAP-metodiken. Beslutet har ej verkställts då handläggande 
personal önskat verkställa det i egen regi och tillsammans med andra 
barn med motsvarande behov vilket det ej funnits förutsättningar för. 
 
Åtgärd: Ansvarig handläggare uppdrogs att omedelbart undersöka 
förutsättningarna för styckevis köp av plats i CAP-grupp hos 
närliggande kommuner och dito privata verksamheter. Arbetssättet 
gav resultat i form av köp av platser i en grann-kommun. 
Verkställigheten sker då gruppen startar upp i februari 2012 vilket 
meddelats socialstyrelsen.  
 
7. Man f-65 som beviljats institutionsvård m.a.a missbruks-problem. 
Grund för att icke verkställa beslutet återfinns i att den enskilde 
tackat nej till erbjuden insats varför förutsättningar för verkställighet ej 
föreligger.  

 

Socialnämnden beslutar 

att  informationen är mottagen och tacka Lars Jansson för 
redovisningen. 

 
_______ 
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Övrigt  
• Catharina Tann undrar om det i kommunen finns ett projekt där 

sjuksköterskor i förebyggande syfte besöker äldre i deras hem för 
att prata om säkerhet. Förvaltningschef Lars Jansson återkommer 
med besked i frågan på socialnämndens sammanträde i Januari 
2012. 

• Elisabeth Holmer föreslår Catharina Tann som ledamot i 
kommunala pensionärsrådet efter Bo Larsson. Nämnden 
godkänner förslaget. 

• Ordförande önskar all personal samt nämnden en riktigt god jul! 

 


