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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-11-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 – 17.00 
Beslutande  

Pehr Magnusson (M), ordförande 
Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf 
Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf 
Catharina Tann (S) 
Lars Svensson (S), tjänstgörande 
ersättare 

 
Krister Lundström (S), 
tjänstgörande ersättare 
Rose-Marie Jönsson (C) 
Ann-Christin Strandqvist (PF) 
Robert Lövdahl (M), tjänstgörande 
ersättare 

Ej tjänstgörande ersättare   

Övriga deltagande 
 
 
 
 
 
 

Bengt Andersson, socialchef §§ 106-122 
Anders Ferm, ekonom §§ 106-114 
Christin Lundh, socialsekreterare § 110 
Annika Sjöholm, biståndshandläggare § 111 
Zenita Böcker, verksamhetschef §§ 112-118 
Lena Jönsson, anhörigkonsulent § 115 
Eva Björk, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 116-118 
Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare 

Utses att justera Lars Svensson Rose-Marie Jönsson 
Justeringens plats och tid Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 
 
   

Paragrafer 

106-122 

ej sekretess 

106-122 

sekretess 

 

Underskrifter Sekreterare 
  

  
Eva-Mona Welther Stjernfeldt  

 

 Ordförande   

  
Pehr Magnusson  

 

 Justerande   

  Lars Svensson Rose-Marie Jönsson 

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

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2013-11-19 
Datum för anslags uppsättande 2013-11-25 Datum för anslags nedtagande 2013-12-19 
Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret 

Underskrift  
 Eva-Mona Welther Stjernfeldt, Sekreterare 
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2013-11-19 
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 SN § 106 

Ekonomisk rapport 
 SN Dnr 2013.65 

Ekonom Anders Ferm föredrar ekonomisk prognos för 2013. 

 Sammanfattning 
Prognosen för socialnämnden visar på underskott med 2 650 tkr 
vid årets med en försämring för oktober månad på 350 000 kr. 
Den ekonomiska situationen för personalkostnader belyses, då 
man överskrider budgeterad tjänstgöringsgrad inom IFO-kansliet. 
Socialchefen informerar mer detaljerat. Frågor kring handläggning 
och kostnader för ensamkommande flyktingbarn diskuteras med 
anledning av det lagförslag som träder i kraft den 1 januari 2014. 
Inför budget 2014 finns inga extra medel för IFO-kansliet.  

Socialnämnden beslutar 
att   tacka för redovisningen. 
_______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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  SN § 107 

 Fördelning av föreningsbidrag 
 SN Dnr 2013/91 

 Beslutsunderlag 
Förslag från socialchef Bengt Andersson till fördelning av 
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2013. 

 Sammanfattning 
Socialnämnden fördelar årligen föreningsbidrag till 
pensionärsföreninqar och andra föreningar enligt riktlinjer 
beslutade av socialnämnden 2011.  
Totalt har 12 ansökningar inkommit, varav fem efter sista 
ansökningsdatum. Samtliga ansökningarna har dock 
bedömts utifrån antagna riktlinjer.  
Arbetsutskottet föreslår 2013-10-24 § 212 socialnämnden 
besluta 
att  bevilja föreningsbidrag för verksamhetsår 2013 till följande 

föreningar och med följande belopp: 
    Adoptionscentrum Skåne    2 000 kr 
    Brottsofferjouren Hässleholm    8 000  
    BRIS     7 000  
    Frida Kvinnojour Hässleholm  11 000  
    PRO Perstorp   11 200  
    Bowlingklubben BK 74    2 000  
    FUB Perstorp     2 000  
    Personskadeförbundet RTP    2 000  
    Demensföreningen i Perstorp    4 000  
    SPF Eken     9 400  
    Totalt fördelat:                    58 600 kr 
 att  avslå ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren i 

Ängelholm och Kvinnojouren i Höganäs. 
Förslaget diskuteras. Viveca Dahlqvist yrkar att Bowlingklubben 
BK 74 beviljas ytterligare 2 000 kr, dvs totalt 4 000 kr. Totalt 
fördelat belopp skulle då uppgå till 60 600 kr, vilket det finns 
utrymme för. 

  Socialnämnden beslutar 
  att  bevilja Bowlingklubben BK 74 4 000 kr i föreningsbidrag 
 att  i övrigt besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
  _______ 

 
   Protokollsanteckning 
  Ann-Christin Strandqvist deltar inte i beslutet pga jäv.  



 4 (17) 
 PERSTORPS KOMMUN 

 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2013-11-19 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

 
SN § 108 

Sammanträdesdagar 2014 
 SN Dnr 2013/287 

Beslutsunderlag 
Förslag från nämndsekreteraren föreligger. 

 Sammanfattning 
Sammanträdesdagar 2014 för socialnämnden föreslås enligt 
följande: 
21 januari  26 augusti 
25 februari  23 september 
18 mars  18 november 
20 maj 
17 juni 
Förslag läggs fram om ett ytterligare sammanträde den 16 
december med början kl. 12.30. 
Önskemål framförs att sammanträdena ska börja kl. 14.00 istället 
för som tidigare kl. 13.15. 
Samtliga sammanträdesdagar är tisdagar och hålls i sessionssalen 
Karpen. 

Socialnämnden beslutar 
att   sammanträde hålls den 16 december kl. 12.30 
att  övriga sammanträden börjar kl. 14.00 
att  i övrigt anta förslaget om sammanträdesdagar 2014. 
_______ 
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 SN § 109 

 Ändring av delegation – beslut att förlänga 
 utredningstid, 11 kap 2 § SoL 
 SN Dnr 2013/247 
 Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad 2013-10-20 från socialchef Bengt Andersson. 
 Sammanfattning 

I Socialtjänstens gällande delegationsordning har SnAu 
beslutanderätten i ärenden rörande förlängning av utredningstid 
enligt 11 kap 2 § SoL. Med hänvisning till socialförvaltningens 
uppgraderade organisation och utökade kompetens föreslås 
beslutanderätten övergå till verksamhetschefen på avdelningen 
för individ- och familjeomsorg, IFO. 
Kommunallagens regler om delegering, 6 kap 33 §, bedöms 
medge en förändring av delegationen. 

 
Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 § 220 socialnämnden 
besluta i enlighet med förslaget. 

 
Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 

 ______  
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 SN § 110 

Redovisning från Individ- och familjeomsorg  
Socialsekreterare Christin Lundh redovisar utvalt ärende från 
Individ- och familjeomsorg. 
 
Socialnämnden beslutar 
att  tacka för redovisningen.  
 
_______ 
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 SN § 111 

Redovisning från Vård och omsorg 
Biståndshandläggare Annika Sjöholm redovisar utvalt ärende 
från Vård och omsorg. 
 
Socialnämnden beslutar 
att  tacka för redovisningen.  
_______ 
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 SN § 112 
 

Förändring av Dagverksamhet Rydbogården 
SN Dnr 2013/197 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 213-10-16 från verksamhetschef Zenita Böcker. 
Sammanfattning 
Rydbogårdens verksamhet är en daglig verksamhet för dementa. 
Verksamheten inryms i en lägenhet på 3 r o k. Genomströmningen 
av vårdtagare är väldigt liten, vilket gör att samma vårdtagare kan 
vistas på Rydbogården under flera år. Vanligast är att tre till fem 
vårdtagare vistas där samtidigt. 
Följande förändringar planeras i verksamheten: 

 Från och med den 1 januari 2014 kommer bemanningen att 
förändras till en tjänst på 90 %. 

 Frukost, lunch och eftermiddagskaffe kommer fortsättningsvis att 
serveras på Rydbogården. 

 Lunchen kommer att köpas från Ybbes krog eller Centralköket. 
 Studiebesök kommer att göras i andra kommuner för att se hur 

man arbetar med aktiviteter för dementa. 
 Hemtjänstens personal kommer att stötta vid utflykter. 
 Ett samarbete med kommunens Silviasjuksköterska och 

Silviasyster med kontinuerliga aktiviteter kommer att utvecklas. 
 Rydbogårdens verksamhet kommer att kunna ta emot max åtta 

vårdtagare. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 § 228 socialnämnden 
besluta 
att     anta förändringarna på Rydbogården till förmån   för 
 demenssjuksköterska som arbetar 50 % 
 kommunövergripande, demensutbildning för personal, 
 cirklar för närstående och handledning av närstående 
 och personal 
att uppföljning sker efter 6 månader. 

 
Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 

 
  ________ 
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 SN § 113 

 

Utökning av nattpersonal på undersköterskenivå 
 SN Dnr 2013/262 

 Beslutsunderlag 
Skrivelse 2013-10-25 från verksamhetschef Zenita Böcker 

 Sammanfattning 
Socialnämnden har beslutat 2013-09-24 § 100 att en neddragning 
av fyra särskilt boendeplatser ska ske vilket skulle kunna 
generera en ökad bemanning där behovet finns. 
Beläggningsstatistik har granskats fr.o.m. januari 2012 och man 
har beslutat att successiv neddragning av säbo-platser skall ske 
på tre demensavdelningar med totalt fyra platser. Mest aktuellt är 
att öka nattbemanningen på demensboende för att möta 
Socialstyrelsens beslut, som träder i kraft 2015-01-01, som 
innebär att det ska finnas en personal på varje avdelning där det 
finns dementa. 
Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 § 229 socialnämnden 
besluta att utöka nattbemanningen med ca. 1,98 
årsarbetare under 2014 i samband med neddragning av 
fyra särskilt boendeplatser. 
  
 Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

 förslag. 
 _______ 
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  SN § 114 
 

Neddragning av Korttidsplatser/Uppstart av 
Hemtagningsteam 

  SN Dnr 2013/263 

 Beslutsunderlag 
Skrivelse 2013-10-25 från verksamhetschef Zenita Böcker 

 Sammanfattning 
Äldreomsorgen planerar att vårdplanera den enskilde i hemmet i 
ett så kallat Hemtagningsteam istället för som nu på sjukhuset. 
Hemtagningsteamet skall bestå av biståndshandläggare, 
sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterska. 
Teamet möter den enskilde vid hemkomsten och kan direkt se de 
behov som finns. Den enskilde stannar kvar i Hemtagningsteamet 
under tre veckor och tränas i att klara sig så självständigt som 
möjligt. Därefter kan hemtjänsten ta vid och vet då vilka behov 
som finns. Det innebär även att man kan dra ner på antalet 
korttidsplatser. 
Vård och Omsorg i Perstorp har träffat Höörs kommun som 
arbetat med Hemtagningsteam sedan 2009. Hässleholms och 
Kristianstads sjukhus är mycket positiva till att samarbeta med 
Hemtagningsteam i Perstorps kommun. 
För att kunna finansiera Hemtagningsteamet behöver fyra 
korttidsplatser stängas ner.  
 
Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 § 230 socialnämnden 
besluta att anta neddragning av fyra korttidsplatser på Österbo 
till förmån för Hemtagningsteamets existens. 
 
 Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
 förslag. 
 ________ 
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                          SN § 115 
 

Enkätundersökning 2013  
Träffpunktens Anhörigstödsverksamhet 
SN Dnr 2013/246 
Beslutsunderlag 
Anhörigkonsulent Lena Jönsson redovisar Enkätundersökning 
2013 – Vårdar, hjälper eller stödjer du någon?  
Sammanfattning 
Snarlika enkäter har tidigare skickats ut i Perstorps kommun år 
2000, 2004 och 2008 för att kunna följa utvecklingen av anhörigas 
situation. Årets enkät har skickats ut till samtliga 3 425 hushåll i 
Perstorps kommun. Enkäten har besvarats av 966 personer.  
Resultatet visar att  

 263 personer är anhörigvårdare och de vårdar 290 
personer. De flesta är i medelåldern men man kan se en 
ökning av att yngre anhöriga ger vård och det är också 
vanligt bland äldre personer. 

 Det har blivit vanligare att anhöriga vårdar mer än en 
person och man ger vård oftare och fler timmar varje vecka 
jämfört med tidigare.  

 Den mesta anhörigvården sker i den närståendes egen 
bostad eller bor anhöriga och närstående tillsammans. 

 ”Äldreomsorgen” har som tidigare störst antal anhörigvårdare 
men man kan se en markant ökning av yngre familjer som 
vårdar barn under 18 år eller barn 18-29 år med 
funktionshinder. 

 Ålderssvaghet är den vanligaste anledningen till anhörigas 
vård. Men resultatet visar en ökning av demenssjukdom, 
cancer, psykisk utvecklingsstörning, MS och psykisk 
sjukdom. 

 Det vanligaste är att anhöriga hjälper till med praktiska 
saker och det speglar väl resultaten från tidigare enkäter. 
Men anmärkningsvärt är ökningen av att anhöriga också 
står för tillsyn, umgänge, personlig omsorg och ekonomiskt 
stöd. 
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 En tredjedel har inte hjälp av någon annan och nästan 
hälften anser att anhörigvården är psykiskt och fysiskt  

 påfrestande och att de har vårt att hinna med sitt egen 
sociala liv.  

 Mer än hälften upplever att de inte får tillräckligt med stöd 
från sjukvården och socialtjänsten. 

 Hälften har svarat att de arbetar och en fjärdedel anser att 
anhörigvården påverkar deras arbete eftersom de ofta 
behöver ta ledig eller har minskat sin arbetstid. Det 
påverkar i förlängningen också ekonomin. 

 Nästan hälften känner till bestämmelsen om anhörigstöd i 
socialtjänstlagen och vet vart de kan vända sig i behov av 
stöd. 

 De flesta är nöjda med det stöd de får av kommunen men 
flertalet har valt att inte ha någon uppfattning. 

 Enligt enkäten önskade 36 personer kontakt med 
anhörigkonsulenten, vilket är dubbelt som många jämfört 
med tidigare enkäter. 

 
 Socialnämnden beslutar 
 att     tacka för redovisningen. 

  ________ 
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SN § 116 

Riktlinje delegering  
SN Dnr 2013/257 
Beslutsunderlag 
Dokumentet Riktlinje för kommunal hälso- och sjukvård. Riktlinje 
delegering, upprättad 2013-10-25 av MAS Eva Björk 
Sammanfattning 
Föreliggande riktlinje har reviderats. Den ersätter riktlinje från 
2009 och är mera detaljerad än tidigare. 
Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 § 223 socialnämnden 
besluta att anta riktlinjen. 
  
Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 

   ________ 
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SN § 117 

Riktlinje vid vaccinering mot influensa  
SN Dnr 2013/258 
Beslutsunderlag 
Dokumentet Riktlinje för kommunal hälso- och sjukvård. Riktlinje 
vid vaccinering mot influensa, upprättad 2013-10-25 
Sammanfattning 
Riktlinjen är ny och har upprättats av MAS Eva Björk, som 
informerar om riktlinjens föreskrifter och rutiner för vaccinering mot 
influensa i SÄBO inom Perstorps kommun. Riktlinjen är 
kommunicerad med vårdcentralen och har antagits från deras 
sida. 
Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 § 224 socialnämnden 
besluta att anta riktlinjen. 

 
Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 

  ________ 
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SN § 118 

Riktlinje för frihetsbegränsande åtgärder  
SN Dnr 2013/259 
Beslutsunderlag 
Dokumentet Riktlinje för kommunal hälso- och sjukvård. Riktlinje 
för frihetsbegränsande åtgärder, upprättad  
2013-10-25 
Sammanfattning 
Riktlinjen har reviderats och ersätter tidigare riktlinje från 2010. 
Det som tillkommit och speciellt påpekas i riktlinjen är att det 
måste finnas ett samtycke från den berörde samt vikten av att 
dokumentera. 
Arbetsutskottet föreslår 2013-11-05 § 225 socialnämnden 
besluta anta riktlinjen. 

 
Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 

  ________ 
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SN § 119 

Delgivning av protokoll 
a Socialnämndens protokoll 2013-09-24 
b Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2013-10-08 
c Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2013-10-24 
d Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2013-11-05 
e Kommunstyrelsens protokoll § 111 2013-09-25 
f Kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokoll § 234 2013-10-09 
g Kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokoll § 257 2013-10-23 
h Kommunalförbundet Medelpunktens protokoll 2013-08-26 
i Kommunalförbundet Medelpunktens protokoll 2013-09-30 
j REKO-mötets protokoll 2013-10-02 
_________ 
 

 
SN § 120 

Anmälningsärenden 
a Kammarrättens dom Mål nr 9183-12 
b Kammarrättens dom Mål nr 4694-13 
c Förvaltningsrättens dom Mål 8369-13 
d Förvaltningsrättens dom Mål 9018-13 
e Förvaltningsrättens dom Mål 9486-13 
f IVOs beslut Dnr 9.5.1-34304/2010 
g IVOs beslut Dnr 9.2-44393/2012 
h IVOs meddelande Dnr 8.5-42577/2013 
i Länsstyrelsens beslut 705-19354-2013 
j Tillfälligt serveringstillstånd Dnr 2013/240 
k Återkallelse av serveringstillstånd Dnr 2013/281  
f Anställningsavtal 
_________ 
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SN § 121 

Redovisningsärenden 
                          Redovisning till IVO, Icke verkställda beslut kvartal 3 2013.  

Dnr 2013/108 
________ 
 
 
SN § 122 

Anmälan av delegationslistor 
a Individ- och familjeomsorgens ärenden, september - oktober 
b Vård och omsorgens ärenden, september - oktober 
_________ 
 
 
 
 

  
 


