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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-08-08

Socialnämndens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 99

Ändring av delegeringsordning
2019/49

Sammanfattning
Vi nämndens sammanträde 2019-06-18 ändrades med § 69 ett antal punkter i 
delegeringsordningen. Socialjouren fick därmed delegering att besluta om 
läkarundersökning och att utse läkare enligt 32 § LVU. Avsikten var att även lämna 
motsvarande delegering enligt LVM, men ett skrivfel gjorde att fel lagstiftning angavs. 
Nämnden bör därför, med ändring av föregående beslut, delegera till socialjouren att 
besluta om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen enligt 9 § LVM.

Kammarrätten i Göteborg har i mål 2898-29 underkänt delegering av beslut om 
umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket 1 LVU till ett utskott. En förutsättning 
för att få delegera beslut i ärenden som är en uppgift för nämnden är att delegeringen är 
i linje med vad som sägs i 10 kap 4 § SoL. Ärenden enligt 14 § andra stycket LVU 
nämns inte i 10 kap 4 § SoL, och får därför inte delegeras. Däremot är det möjligt att 
delegera ärenden enligt 14 § tredje stycket LVU, vilket innefattar de överväganden som 
görs av beslut fattade enligt 14 § andra stycket LVU. Nämndens delegeringsordning bör 
därför ändras på så sätt att beslut enligt 14 § andra stycket 1 och 2 inte delegeras utan 
fattas i nämnden, samt att beslut om övervägande enligt 14 § tredje stycket delegeras till 
SN AU (gällande såväl umgängesbegränsning som hemlighållande av vistelseort).

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att komplettera delegeringsordningen med att till socialjouren delegera beslut om 
läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen enligt 9 § LVM,
att återkalla delegeringen av beslut enligt 14 § andra stycket 1 LVU från SN AU samt
att delegera samtliga beslut enligt 14 § tredje stycket LVU till SN AU.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-08-08

Socialnämndens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 100

Halvårsbokslut 2019
2019/9

Sammanfattning
Ekonom Anders Ferm redogör för arbetet med halvårsbokslutet. Förvaltningen har ett 
överskott på 153 tkr under halvåret, efter att 2,7 mnkr av tidigare överskott tagits i 
anspråk. 5,4 mnkr återstår nu av detta överskott. Antalet placerade barn är nu 44, 
budgeten omfattar dock enbart 26 barn. Totalt beräknas placeringar av barn ge ett 
underskott på 11 mnkr under året. Överskott från integrationsmedel täcker ännu stora 
delar av detta underskott. Vård och omsorg närmar sig ett balanserat resultat, trots bl.a. 
stora utbildningsinsatser. Försörjningsstödet ligger på en bra nivå.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att notera informationen

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-08-08

Socialnämndens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 101

Taxa serveringstillstånd
2019/91

Sammanfattning
De kunskapsprov som Perstorps kommun erbjuder sökande av serveringstillstånd bör 
kommunen debitera för. Fullmäktige beslutar om vilken taxa som ska gälla för detta och 
vad som ingår i priset.

För att restauranger ska få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker behövs ett serveringstillstånd, enligt alkohollagens 8 kap 1 §. Då 
serveringar verksamma i Perstorps kommun ansöker om serveringstillstånd är ett av de 
krav som ställs att sökanden ska ha kunskap i alkohollagen. Detta säkerställs genom att 
personer med betydande inflytande i verksamheten genom för ett kunskapsprov som är 
framtaget av Statens folkhälsoinstitut. Provet genomförs hos kommunen. Detta bör 
kommunen debitera för att täcka de kostnader det innebär, i fråga om tid och 
administration, för kommunen att tillhandahålla detta.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att taxan för att få göra kunskapsprov för serveringstillstånd ska vara 1000 kronor. 
Avgiften inkluderar även två omprov. Vid behov av fler försök att få godkänt prov måste 
ny ansökan göras vilket innebär ny ansökningsavgift för sökanden.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-08-08

Socialnämndens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 102

Ansökan om serveringstillstånd
2019/65

Sammanfattning
Perstorps Golfklubb har ansökt om tillstånd att servera vin, spritdrycker, starköl och 
andra jästa alkoholdrycker på Perstorp Golfrestaurang. Serveringstillståndet är avsett att 
gälla året runt.
Efter genomgång av samtliga handlingar i ärende och då fyra av åtta personer som har 
betydande inflytande i verksamheten har avlagt godkänt kunskapsprov bedöms att det 
inte föreligger några omständigheter som, mot bakgrund av alkohollagen, utgör hinder 
mot att bevilja det sökta tillståndet.

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att Perstorps Golfklubb beviljas tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen att till 
allmänheten servera spritdrycker, vin, starköl och anda jästa alkoholdrycker på Perstorps 
Golfrestaurang, Gustavsborg 501, 284 91  Perstorp. Serveringstillståndet gäller året runt 
klockan 09:00-01:00.

På grund av jäv deltar inte Göran Långström (PF) i handläggningen av detta ärende.

Beslutet skickas till
Perstorps Golfklubb
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-08-08

Socialnämndens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 104

Högsta godtagbara boendekostnad 2019
2019/62

Sammanfattning
Högsta godtagbara boendekostnad enligt beslut för 2018, samt genomsnittshyra för 2019 
redovisas nedan:

Förslag till beslut är att behålla hyreskostnaden för hushåll med en person om 
3800 kr enligt högsta godtagbara boendekostnad för 2018. Detta eftersom ett 
fåtal lägenheter medför att genomsnittshyran för ensamhushåll blir låg medan 
det i realitet oftast är högre och ligger i gränssnittet av den högsta godtagbara 
boendekostnaden för 2018. Förslaget är också att boendekostnaden för hushåll 
för mer än fem personer förblir detsamma. För hushåll med 2 -5 personer 
föreslås en höjning enligt nedanstående tabell. 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att anta de föreslagna hyreskostnaderna för 2019. 

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-08-08

Socialnämndens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 115

Statsbidrag för habiliteringsersättning 2019
2019/84

Sammanfattning
Idag får den som har beslut om daglig sysselsättning enligt LSS/SoL en 
habiliteringsersättning på 57 kronor/heldag och 38kr/halvdag.
Ersättningen har inte höjts på länge och sedan en tid har det funnits tillfälliga statsbidrag 
att söka för att införa eller öka habiliteringsersättningen. Detta har inte rekvirerats av 
Perstorps kommun då det bedömts att kommunen har haft en skälig nivå.

Enligt ett regeringsbeslut den 14 februari 2019 kan kommunerna åter rekvirera ett 
statsbidrag för att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig 
verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Enligt fördelningsnyckeln kan Perstorps 
kommun som mest rekvirera 336 179 kronor, vilket har gjorts för 2019. I dagsläget är det 
oklart om medel finns att söka för 2020.

Utifrån detta föreslås en höjning av habiliteringsersättningen under perioden 190701-
191231 samt att det betalas ut en extra engångs ersättning om 5000 kr till de personer 
som uppbar habiliteringsersättning under andra kvartalet 2019.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att habiliteringsersättningen för daglig verksamhet höjs till 95 kr/heldag och 60 
kr/halvdag under perioden 190701-191231 samt
att utbetala ett engångsbelopp på 5000 kr till dem som uppbar habiliteringsersättning 
under andra kvartalet 2019.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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