
 1 (11) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-11-21 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00-16.30 

Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande 

Jenny Delén (M), 1 vice  

Lars Ottosson (PF), 2 vice ordförande 

Anders Westerlund (S) 

Catharina Tann (S)  

 

Britt-Inger Andréasson (C) 

Thomas Johansson (PF), 

tjänstgörande ersättare 

Göran Långström (PF) 

Edward Galia (SD) 

 

 

Övriga deltagande 

 

Berith Lantz (S), ej tjänstgörande ersättare  

Annelie Börjesdotter, socialchef 

Britt Tullberg, verksamhetschef IFO 

Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef VO 

 

Anders Ferm, ekonom 

Anders Ivarsson, sekreterare 

 

Utses att justera Lars Ottosson och Catharina Tann  

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2017-11-27 kl. 08.00 

 
  

Paragrafer 

109-125 

ej sekretess 

109-112, 

120-125 

sekretess 

113-119 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

 
 

  
Anders Ivarsson  

 

 Ordförande 
  

  
Elisabeth Holmer 

 
 

 Justerande 
Lars Ottosson Catharina Tann 

  
  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-11-21 

Datum för anslags 

uppsättande 

2017-11-27 Datum för anslags 

nedtagande 

2017-12-20 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Socialkontoret 

Underskrift  
 Anders Ivarsson, sekreterare 
 

 
 

 



 2 (11) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-11-21 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 109 

Ekonomisk prognos oktober 2017 

SOC 2017/64 

Sammanfattning 

Prognosen ser fortfarande bra ut, men antalet placerade barn har ökat. 

Integrationsenheten balanserar upp de ökade kostnaderna. Budgeten för 

hemtjänsten räcker inte till, vilket ger ett underskott. Effektiviteten har dock 

ökat markant. På Österbo har fem lägenheter öppnats utan att nämnden har 

budget för det. Kostnaderna för sjuksköterskor är något lägre än budget. 

Prognosen är att året ska ge ett nollresultat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-21 ekonom Anders Ferm. Anders Ferm 

föredrar ärendet 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras. 

________ 
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SN § 110 

Gransknings- och beslutsattestanter 

SOC 2017/181 

Sammanfattning 

En reviderad och uppdaterad sammanställning av gransknings- och 

beslutsattestanter för socialnämnden har tagits fram. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-27 av ekonom Anders Ferm. Anders Ferm 

föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut 
Upprättat förslag till gransknings- och beslutsattestanter fastställs att gälla från 

2017-11-21. 

Ekonom Anders Ferm får i uppdrag att göra de kommande personförändringar 

i förteckningen som behövs. 

________ 

Beslutet skickas till 

Attestanter 

Ekonomikontoret 

Revisionen 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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SN § 111 

Delegationsärende 
SOC 2017/194 

 Sammanfattning 

Socialnämndens ordförande har återkallat delegationen gällande en av 

förvaltningens socialsekreterare. 

 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut av Elisabeth Holmer daterat 2017-11-10. Britt Tullberg 

föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut 

Redovisningen av beslutet godkänns. 

_________ 
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SN § 112 

Sammanträdesdatum 2018 

SOC 2017/191 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesdatum under 2018 för socialnämnden föreligger. 

Socialnämndens sammanträden föreslås hållas kl 14.00. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-11-07 § 188 

Reviderad tjänsteskrivelse daterad 2017-11-14 av nämnd-

/utredningssekreterare Anders Ivarsson. 

Socialnämndens beslut 

Nämnden sammanträder den 17 januari, 27 februari, 20 mars, 15 maj, 14 juni, 

21 augusti, 24 september, 20  november samt 18 december. 

________ 
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 SN § 120 

Föräldrautbildning vid medgivande om 
adoption 

SOC 2017/184 

Sammanfattning 

Enligt 6 kap 12 § SoL ska kommunen hänvisa de personer som ansöker om 

medgivande för internationell adoption till obligatorisk utbildning. Vilka 

utbildningar dessa personer ska hänvisas till beslutas av socialnämnden. 

Nämnden har att ta ställning till huruvida kostnaden för utbildningen ska ligga 

på kommunen eller om den som ansöker om medgivande att ta emot barn för 

internationell adoption ska stå för kostnaden. 

Det finns två aktörer som erbjuder föräldrautbildningar utifrån det material som 

Myndigheten för föräldraskapsstöd och familjerätt har tagit fram för ändamålet. 

Det är Studiefrämjandet och Folkuniversitetet. Dessa utbildningar uppfyller de 

krav som ställs på utbildning för dem som söker medgivande för att ta emot barn 

för internationell adoption. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-11-07 § 189. 

Utredning daterad 2017-10-27 av familjerättssekreterare Lena 

Nilsson. Britt Tullberg föredrar utredningen. 

Socialnämndens beslut 

Studiefrämjandets utbildning, Föräldraskap genom adoption, samt 

Folkuniversitetets utbildning, Föräldraskap genom adoption, är de 

utbildningar som personer som önskar ansöka om medgivande för 

att ta emot barn genom internationell adoption enligt 6 kap 12 § 

SoL hänvisas till. 

Kostnaden för utbildningen ska den som ansöker om 

internationell adoption själv stå för. 

_________ 

 



 7 (11) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-11-21 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 121 

Socialchefens information 

Sammanfattning 

Schemaplaneringen med TimeCare är nu på gång, och alla berörda anställda har 

bjudits in till information. Information har även lämnats på arbetsplatsträffar. 

Detta kommer även att underlätta för dem som vill öka sin tjänstgöringsgrad, 

genom att arbeta på fler enheter. 

En tillsyn har gjorts av Söderåsens miljöförbund, som bl.a. tittat på den 

matdistribution förvaltningen utför, ett arbete som sker tillsammans med 

kostenheten. 

De EU-projekt som sökts, dels för att utbilda personalen i digitalisering dels 

med testbädden på Österbo, förefaller ligga bra till.  

Från besök på Kvalitetsmässan finns en kontakt med Trelleborgs kommun som 

arbetar med att automatisera processer på ett intressant sätt.  

Regionavtalet om hälso- och sjukvård påverkas av den nya lagstiftningen som  

träder i kraft vid årsskiftet, med högre press på kommunerna. Det förefaller som 

om såväl kommuner som region fortfarande har en resa att göra. 

Ett arbete med vårdplaneringarna pågår, tillsammans med MAS, för att kunna 

lösa kommunens ansvar med det nya regionavtalet. 

Strax innan sommaren gjorde Socialstyrelsen en enkät till alla brukare i vård och 

omsorg, och resultatet kom nyligen. Helhetssynen på hemtjänsten har förbättrats 

något, och för de särskilda boendena har den förbättrats kraftigt. Ybbåsen och 

Österbos somatiska verksamhet ligger helt i topp, vilket firades med tårta i 

fredags. Även övriga variabler visar stigande resultat. 

IVO har begärt yttranden över två ärenden där fattade beslut inte har verkställts i 

rätt tid. 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras 

_____ 
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SN § 122 

Övrigt 

a) Rykten som förekommit om att lägga ner platser är inte korrekta. Vad som 

diskuterats är att flytta korttidsplatser till andra tillgängliga lägenheter på 

Österbo, för att göra det möjligt att ha fler reguljära boendeplatser. Korttidsvård 

kan i allmänhet bedrivas i hemmet, men några ”akutplatser” och platser för 

växelvård behövs också. 

b) Utbildning av vårdbiträden till undersköterskor har inte beviljats medel ännu 

för 2018. Trots det förs fortfarande samtal med ALUC om möjligheterna att få 

till någon form av vidareutbildning, och inleda den så snart möjlighet ges. 

c) För närvarande är 45 barn placerade av nämnden, vilket är ett mycket högt tal 

sett till kommunens storlek. Antalet orosanmälningar är i samma nivå som under 

fjolåret. Perstorps kommun är utsatt genom att vara en liten kommun, med stora 

sociala utmaningar i flera dimensioner. Till nästa sammanträde redovisas hur 

många orosanmälningar som kommit in under året, månadsvis, och en analys 

över dem. 

_____ 

 

 

SN § 123 

Delgivning av protokoll 

a) Socialnämndens protokoll 2017-09-26 

b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-09-13, -10-03, -10-16, -11-07 

c) Handikapprådets protokoll 2017-09-25 

_____ 
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SN § 124 

Anmälan av delegationsbeslut 

a) Anställningsavtal augusti-oktober 2017 

b) Äldreomsorg/OF 2017-06-13—11-17, lista 

c) Individ- och familjeomsorg 2017-06-14—11-17, lista 

d) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-08-08 §§ 120-122, 2017-09-13 

§§ 133-141, 144, 146-151, 153-160, 2017-10-03 §§ 162-163, 2017-10-16 §§ 

169-175, 2017-11-07 §§ 181-182, 186-187 

Socialnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

_____ 
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SN § 125 

Anmälningsärenden 

a) Förvaltningsrätten i Malmö, dom mål nr 7219-17 och 8665-17. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandena. 

b) Förvaltningsrätten i Malmö, dom mål nr 7237-17. Förvaltningsrätten 

upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till socialnämnden för 

fortsatt handläggning. 

c) Förvaltningsrätten i Malmö, dom mål nr 2163-17. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 

d) Förvaltningsrätten i Malmö, dom mål nr 3251-17. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 

e) Förvaltningsrätten i Malmö, dom mål nr 3254-17. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 

f) Förvaltningsrätten i Malmö, dom mål nr 7180-17 och 7610-17. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandena. 

g) Förvaltningsrätten i Malmö, dom mål nr 7739-17. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 

h) Förvaltningsrätten i Malmö, dom mål nr 6832-17. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 

i) Förvaltningsrätten i Malmö, dom mål nr 7441-17. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 

j) Helsingborgs tingsrätt, dom mål nr T 4885-17. Förordnande av särskilt 

förordnad vårdnadshavare. 

k) Helsingborgs tingsrätt, dom mål nr T 4163-16. Vårdnad om barn. 

l) Östersunds tingsrätt, dom mål nr T 1020-15. Vårdnad om barn. 

m) Helsingborgs tingsrätt, dom mål nr T 5651-17. Förordnande av särskilt 

förordnad vårdnadshavare. 

n) Helsingborgs tingsrätt, dom mål nr T 4883-17. Förordnande av särskilt 

förordnad vårdnadshavare. 

o) Kommunförbundet Skåne 2017-10-18, Rekommendation beträffande 

ersättningsmodell för färdtjänst 

p) Socialstyrelsen 2017-11-07, Information på minoritetsspråk 
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q) Inspektionen för vård och omsorg 2017-10-30, Begäran om yttrande och 

handlingar, ej verkställt beslut 

r) Inspektionen för vård och omsorg 2017-10-30, Begäran om yttrande och 

handlingar, ej verkställt beslut 

s) Inspektionen för vård och omsorg 2017-11-15, Beslut efter tillsyn av Loket 

HVB. IVO avslutar ärendet. 

t) Inspektionen för vård och omsorg 2017-11-15, Beslut efter tillsyn av Karpen 

HVB. IVO begär åtgärder och redovisning. 

u) Inspektionen för vård och omsorg 2017-11-15, Beslut efter tillsyn av 

Lillkarpen HVB. IVO begär åtgärder och redovisning. 

v) Sveriges Kommuner och Landsting, Inbjudan konferens Placerade barns 

hälsa 2018-02-28 i Stockholm 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras 

_____ 

 


