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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 – 18.10 

Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande 
Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf 
Lars Svensson (S),  
tjänstgörande ersättare 
Catharina Tann (S) 
Marianne Zackrisson (S) 

Ann-Christin Strandqvist (PF) 
Rose-Marie Jönsson (C) 
Ingegärd Lundahl (Kd) 
Sven-Erik Sjöstrand (V), 
tjänstgörande ersättare, 14.00-
16.50 
 

Ej tjänstgörande ersättare  
 

Övriga deltagande 
 
 
 

 
Bengt Andersson, socialchef §§ 120-135, 137-142 
Ingemar Hansson, verksamhetschef §§ 120-135, 137-142 
Marja-Leena Gunnarsson, biståndshandläggare § 120 
Theresa Månsson, socialsekreterare § 121 
Eva Björk, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 122 
Zenita Böcker, verksamhetschef §§ 123-124 
Susanne Wåhlander, områdeschef § 124 
Anders Ferm, ekonom §§ 135-138 
 
Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare 

Utses att justera Marianne Zackrisson Ingegärd Lundahl 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2014-11-24 kl. 13.00 
 
 

  
Paragrafer 

120-135, 

137-142 

ej sekretess 

120-135,  

137-142 

 

sekretess 

 

Underskrifter Sekreterare 
 

 

  
Eva-Mona Welther Stjernfeldt  

 

 Ordförande   

  
Pehr Magnusson  

 

 Justerande Marianne Zackrisson Ingegärd Lundahl 

    

  ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-11-18 

Datum för anslags uppsättande 2014-11-25 Datum för anslags nedtagande 2014-12-19 

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret 

Underskrift  
 Eva-Mona Welther Stjernfeldt, Sekreterare 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 

 

 

 SN § 120 

Redovisning av beslut från 
Äldreomsorg/OF 

Biståndshandläggare Marja-Leena Gunnarsson redovisar av 
nämnden utvalt ärende från delegationslistorna.  
 

Socialnämnden beslutar 

att  tacka för redovisningen.  
 
_______
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 

 

 SN § 121 

Redovisning av beslut från Individ- 
och Familjeomsorg 

Socialsekreterare Theresa Månsson redovisar av nämnden 
utvalt ärende från delegationslistorna.  

 
Socialnämnden beslutar 

att  tacka för redovisningen.  
 
_______ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

SN § 122 

Riktlinje för loggkontroller ur 
verksamhetssystemet Procapita 
SN Dnr 2010/192 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för loggkontroller ur verksamhetssystemet Procapita. 

 Sammanfattning 

Patientdatalagen ger hälso- och sjukvårdspersonal ökad 
möjlighet för åtkomst till patientuppgifter såväl inom Perstorps 
kommun som mellan andra vårdgivare. Detta ställer krav på ökad 
spårbarhet och kontroll av vem som tar del av patientuppgifter. 
Uppföljning av loggar är viktigt för att tillgodose patientens 
integritet och för att upprätthålla förtroendet för hälso- och 
sjukvårdens hantering av patientuppgifter. Loggkontroll har också 
betydelse som preventiv åtgärd för att avhålla personal från att ta 
del av patientuppgifter som de inte behöver för att utföra sina 
arbetsuppgifter. 

Verksamhetschef har ansvar för tilldelning av behörighet samt för 
kontroll av personalens åtkomst till patientuppgifter. 

Syftet med instruktionen är att uppnå gemensamma rutiner för 
genomförande av loggkontroller inom Perstorps kommun. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-07 § 191 föreslå socialnämnden 

att  anta riktlinjen. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 

__________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 
 
 
SN § 123 

Sammanhållen vård och omsorg om de mest 
sjuka äldre 2014 
SN Dnr 2014/205 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2014-10-01 från verksamhetschef Zenita Böcker som 
föredrar ärendet.  

 Sammanfattning 

Satsningen på en Sammanhållen vård och omsorg för de mest 
sjuka äldre mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 
regeringen fortsätter under 2014. Satsningen syftar till att, genom 
ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i 
centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan 
kommuner och landsting. Syftet med intjänade prestationsmedel 
under 2014 är att de ska användas till förbättringsarbete inom 
vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2015. 

De parametrar man tar hänsyn till är: 

1. Förbättrad vård i livets slutskede 
2. Oplanerade återinskrivningar 
3. Munvårdsbedömning i Senior Alert 
4. Senior Alert särskilt boende 
5. Antal riskbedömningar 
6. Olämpliga läkemedel över 75 år 
7. Antipsykotiska läkemedel över 75 år 
8. Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, 

BPSD 

Äldreomsorgen har arbetat med en del av dessa i det fortlöpande 
arbetet. Personalen är engagerad, har lyckats mycket väl i sitt 
arbete och Perstorp ligger i framkant jämfört med andra 
kommuner. 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-07 § 195 att informera 
socialnämnden. 
 
Socialnämnden beslutar  

att  tacka för informationen. 

__________  
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 

 
SN § 124 

 Utvärdering av Hemtagningsteamet 
SN Dnr 2014/236 

Beslutsunderlag 

Rapport 2014-10-24 från områdeschef Susanne Wåhlander. 

 Sammanfattning 

Hemtagningsteamet startade i april 2014. Det är nu ett väl 
utvecklat team som ger kvalitativ vård med rehabilitering i 
hemmet i tre veckor med målet att vårdtagaren ska kunna klara 
sig själv. Vårdtagaren får en trygg hemgång med större möjlighet 
till självbestämmande och inflytande i rehabiliteringen, som går 
snabbare i hemmiljö. Utgångspunkten är att man tar hem alla 
vårdtagare. Samtal och information till vårdtagaren företas innan 
hemgång. Skulle det inte fungera i hemmet är man garanterad 
en korttidsplats. 

Hemtagningsteamet ger också större förutsättningar för 
hemtjänsten att ge fortsatt god vård. Man byter även personal så 
att hemtjänstpersonal går in i hemtagningsteamet och tvärtom. 

Rapporten visar på ett resultat med mer än 50 % minskade 
hemtjänstinsatser efter tre veckor med hemtagningsteamet.  

 Arbetsutskottet beslutar 2014-11-10 § 224 att redovisningen 
ska presenteras för socialnämnden, samt att en redovisning 
tillsammans med redovisning för hemtjänsten ska göras när 
verksamheten med hemtagningsteam pågått i ett år. 

 
Socialnämnden beslutar  

att tacka för redovisningen, samt 

att begära en redovisning tillsammans med redovisning för 
hemtjänsten när verksamheten med hemtagningsteam 
pågått i ett år. 

_________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

SN § 125 

 Trygghetsboende i Perstorp 
 SN Dnr 2014/182 

 Beslutsunderlag 

 Skrivelse daterad 2014-10-22 från socialchefen.  

  Sammanfattning 

Med anledning av delgivning från Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2014-08-27 § 201 med skrivelse 2014-06-11 från 
Demensföreningen i Perstorp har socialchefen undersökt vilket 
behov som finns av trygghetsboende.  

Under perioden 2011 - oktober 2014 har det inkommit 16 
ansökningar om att få en lägenhet i Trygghetsboendet. 4 av de 
sökande har under perioden erbjudits lägenhet men tackat nej. 
Alla sökande har idag varierande insats via Hemtjänsten.  

Trygghetsboendet i Perstorp erbjuder utöver lägenhet, en viss 
möjlighet att tillsammans med andra inta gemensamma måltider. 
Trygghetsboende som boendeform, i ett vidare perspektiv, kan 
omfatta betydligt fler tjänster men alla är belagda med avgift eller 
kostnader för den enskilde. 

Det kan noteras att Socialnämnden inte har något primärt 
kommunalt ansvar för Trygghetsboenden utan det ingår som en 
del i kommunens framtida bostadsförsörjningsprogram. 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-04 § 225 föreslå socialnämnden 
att ta del av informationen om inkomna ansökningar mm, samt att 
underställa ärendet till Kommunstyrelsen som en del i 
kommunens fortsatta boendeplanering. 

                                         

Socialnämnden beslutar 

att  tacka för informationen, samt 

att   underställa ärendet till Kommunstyrelsen som en del i 
  kommunens fortsatta boendeplanering. 

 _____________  

  

Delgivning 

Kommunstyrelsen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

SN § 126 

Inventering och handlingsplan för personer 
med psykisk funktionsnedsättning 
SN Dnr 2014/215 

Beslutsunderlag 

Inventering och handlingsplan 2014-08-05 för personer med 
psykisk funktionsnedsättning 

 Sammanfattning 

Regeringen beslutade 2012 om en handlingsplan, PRIO, -plan 
för riktade insatser inom området psykiskt ohälsa 2012-2016. De 
övergripande målsättningarna i regeringens PRIO-plan är: 

 En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och 
omsorg av god kvalitet. 

 Tillgång till arbete och sysselsättning. 

 Möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Perstorps kommuns verksamhet OF, omsorg till personer med 
funktionsnedsättning, har gjort en inventering och handlingsplan 
utifrån denna målsättning. 

 Arbetsutskottet beslutar 2014-10-07 § 194 föreslå socialnämnden 
 att ta del av inventeringen och fastställa handlingsplanen. 
 

Socialnämnden beslutar  

att    tacka för informationen om inventeringen, samt 

att   fastställa handlingsplanen. 

__________  

      
Delgivning 

Områdeschef OF 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

  

  

 SN § 127 

 Högsta godtagbara boendekostnad 
Dnr 2014/218 

Beslutsunderlag 

Statistik med snittpris för hyror i Perstorp april 2014. 

 Sammanfattning 

För att fastställa högsta godtagbara hyresnivå för 2014 har 
man tittat på dels det kommunala bolagets snittpris, dels ett 
genomsnittspris för samtliga bolag som finns i Perstorps 
kommun. Man anser att genomsnittspriset för samtliga bolag 
som finns i Perstorp ska utgöra den högsta godtagbara nivån 
för 2014. 

Förslag föreligger från Individ- och familjeomsorgen på ny 
godtagbar norm 2014 enligt: 

 Lägenhet  Hyra 
 storlek kr 

 1:a 3700  
 1,5:a 3700  
 2:a 4300 
 3:a 5300 
 4:a 6200 
 5:a 7500 

 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-21 § 205 föreslå socialnämnden 

att  anta förslaget. 
 

Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag 

 ________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

SN § 128 

Familjebehandlingsteamet 
SN Dnr 2014/204 

Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad 2014-09-30 från socialchefen samt information 
från verksamhetschef IFO om aktuella ärenden. 

 Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade i samband med budget 2014 att 
under en begränsad tid anställa personal och i egen regi 
erbjuda familjearbete. Familjebehandlingsteamet startade sin 
projektverksamhet i mars 2014 och tiden för projektet går ut 
2015-02. Projektet finansieras inom IFOs befintliga ram.  

Oberoende av den korta tid familjebehandlingsteamet existerat 
konstateras att teamet väl fyller sin uppgift, både 
kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Den ekonomiska framgången 
i projektet värderas i förhållande till alternativa insatser, oftast i 
extern regi.  

Det föreslås att permanenta Familjebehandlingsteamet som 
verksamhet och som en del av IFO fr.o.m. 2015-01-01. 
Tillsättningen är budgeterad och finansierad inom ramen. 

Arbetsutskottet beslöt 2014-10-21 § 206 föreslå socialnämnden att 
permanenta Familjebehandlingsteamet som verksamhet och som en 
del av IFO fr.o.m. 2015-01-01. 

 Rose-Marie Jönsson, Marianne Zackrisson, Lars Svensson och 
Sven-Erik Sjöstrand anser att man inte kan anta förslaget på 
grund av underskottet i socialförvaltningens budget. Man menar 
också att man inte har fått tillräcklig information och insyn i 
ärendet och efterlyser bl.a. en bättre presentation av hur mycket 
som sparats in med Familjebehandlingsteamet. Ann-Christin 
Strandqvist förordar att förslaget ska antas med motiveringen att 
det är socialnämndens uppgift och ansvar att hjälpa människor. 
Efter ytterligare diskussioner enas man om att skjuta upp 
beslutet.  

 
Socialnämnden beslutar  

att   skjuta upp beslut i ärendet till sammanträdet i januari 2015. 
 
___________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 
 

SN § 129 

Uppdrag – boende ensamkommande 
flyktingbarn 
SN Dnr 2014/206 

Beslutsunderlag 

 Skrivelse 2014-10-01 från socialchefen. 

 Sammanfattning 

Socialchefen har lett en arbetsgrupp med uppdrag att ordna ett 
boende åt ensamkommande flyktingbarn i Perstorps kommun. 
Hyresavtalen för de lokaler verksamheten, HVB Karpen, nyttjar 
idag går ut 2014-12-31. Arbetsgruppen har, aktivt och utifrån 
givna önskemål, sökt för framtiden lämpliga lokaler till 
verksamheten. Tre objekt har granskats noggrant varav ett, 
Hantverkargatan 9 C i kv. Lönnen 15, framstår som möjligt och 
lämpligt för verksamheten och dess behov.  

Kommunchefen har meddelat att KsAu, 2014-10-06, 
informerades om HVB Karpens framtida lokalbehov och den 
föreslagna lösningen med fastigheten Lönnen i centrala 
Perstorp. KsAu står bakom den föreslagna lösningen, protokoll 
KsAu § 238 2014-10-06. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-07 § 196 föreslå socialnämnden 

att  ställa sig bakom den föreslagna lösningen med fastigheten 
Lönnen. 

 
Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 
 

 __________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

SN § 130 

Kompletterande beslut rörande milersättning 
vid uppdrag som Särskilt förordnad 
vårdnadshavare. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2014-06-19 § 83 samt 
Överförmyndarnämndens sammanträdesprotokoll 2014-02-25. 

 Sammanfattning 

Socialsekreterare Ted Englund har framfört att det i beslutet bör 
framgå specifikt vilken milersättning som utgår, då detta inte 
framgår av protokollet 2014-06-19. 
 

 Socialnämnden beslutar 

 att det vid uppdrag som Särskilt förordnad vårdnadshavare ska 
utgå milersättning med 18,50 kr per mil (1,85 kr/km). 

__________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

SN § 131 

Yttrande till IVO över enskilt klagomål  
Dnr 8.2- 25378/2014-3 
 SN Dnr 2014/110 

 Beslutsunderlag 

Yttrande daterad 2014-10-24  från socialchef Bengt Andersson.  

 Sammanfattning 

2014-10-10 inkommer från Inspektionen för vård och omsorg 
begäran om handlingar och yttrande. Ärendet gäller ett enskilt 
klagomål om ett icke verkställt beslut avseende insatsen 
kortidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. 

Det har genomförts två rekryteringsperioder med annons i media 
och kontakter har tagits med flertalet andra kommuner för att få 
igång en fungerande insats. Vårdnadshavare har själva tackat 
nej till en tilltänkt stödfamilj och således har processen dragit ut 
på tiden. Inget uppehåll har registrerats i verkställigheten. Inga 
andra insatser har erbjudits familjen. Ingen genomförandeplan 
har gjorts. 
 

 Arbetsutskottet beslutar 2014-11-04 § 219 föreslå socialnämnden 

 att anta yttrandet till IVO. 
 
 Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
 förslag. 

 _________ 

 

  Delgivning 

  Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 (21) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

  

 

 

SN au § 132 

Svar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
rörande beslut vid tillsyn av familjehemsvård av 
Socialnämnden i Perstorp, Dnr 8.5-1804/2014 
SN Dnr 2014/19 

Beslutsunderlag 

 Skrivelse till IVO från verksamhetschef IFO och socialchef. 

 Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort tillsyn av 
familjehemsvården vid socialtjänsten i Perstorp och av dess beslut 
2014-05-26 framgår vad Socialnämnden skall säkra. 
Verksamhetschefen och socialchefen redovisar vidtagna åtgärder 
och svar till IVO.  

    

 Arbetsutskottet beslutar 2014-11-04 § 226 föreslå socialnämnden  

att  anta skrivelsen. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag 
__________  

 

 Delgivning 

 Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

SN § 133  
Redovisning av yttrande till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO. Dnr 8.2-23874/2014 
SN Dnr 2014/176 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2014-10-16 till IVO från socialchefen och 
socialnämndens ordförande. Socialchefen redovisar ärendet. 

 Sammanfattning 

Till IVO inkom 2014-08-28 klagomål från god man rörande bl.a. att 
ett ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd 
(PUT) inte har erhållit ekonomiskt bistånd. Det framkom också 
synpunkter på hur HVB-hemmet Karpen fungerar. 
 
IVO begär 2014-09-03 yttrande över klagomålet samt nämndens 
rutiner och riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd för 
ensamkommande barn som erhållit PUT.  

 
Socialnämnden beslutar 

att ställa sig bakom yttrandet. 

__________  

 

 Delgivning 

 Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

SN § 134 

Uppföljning av samverkan mellan Barn- och 
utbildningsförvaltningen och 
Socialförvaltningen 
SN Dnr 2013/286 

Beslutsunderlag 

 Skrivelse daterad 2014-09-26 från socialchefen. 

Sammanfattning 

Socialnämnden delgavs vid sammanträde 140121 en skrivelse 
och beskrivning av samverkan mellan Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen, med fokus på 
IFO-avdelningen. ”Samverkansgruppen” med tre företrädare 
har haft några kontakter men planerar för ytterligare möten. 
LOTS-modellen används flitigt och har genomgått en 
renässans där alla inblandade tar fullt ansvar. Samverkan 
hanteras och utvecklas på ett positivt sätt där många bidrar. 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-07 § 189 att informera 
socialnämnden. 

 

Socialnämnden beslutar 

att tacka för informationen. 

__________  
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

SN § 135 

Ekonomisk prognos 
Dnr 2014/48 

Beslutsunderlag 

Ekonom Anders Ferm föredrar ekonomisk rapport för oktober 
månad 2014, där han lägger särskilt tonvikt på det allvarliga 
ekonomiska läget för IFO-kansliet. Under 2013 och 2014 har 
personalkostnaderna inte kunnat hållas på budgeterade 
nivåer. Prognosen för IFO-kansliets verksamhet beräknas till 
-2 600 tkr. 

Sammanfattning 

Prognosen för hela socialförvaltningen visar ett underskott 
med 6 500 tkr, vilket är ytterligare en försämring med 750 tkr 
sedan föregående månads prognos. Övriga större underskott 
finns inom institutionsvård för barn samt ökade kostnader för 
familjehem.  

Prognosen för försörjningsstödet är +700 tkr, vilket är en 
försämring med 300 tkr sedan föregående prognos. 

På socialförvaltningens kansli har det tillkommit 
konsultkostnader med 150 tkr sedan föregående prognos, 
vilket inte är budgeterat.  

Verksamhet OF uppvisar ökade kostnader för personlig 
assistans samt boendestöd. 

 
Socialnämnden beslutar  

att  tacka för redovisningen. 

________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

SN § 137 

Information om ÅRA, årsredovisning av 
arbetsmiljö 
SN Dnr 2014/162 

Beslutsunderlag 

Sammanställning – ÅRA, årsredovisning av arbetsmiljö, daterad 
2014-08-06 upprättad av socialchef Bengt Andersson. 

 Sammanfattning 

Sammanställningen omfattar 2013 och protokoll från 8 
verksamheter inom Socialförvaltningen. Protokollen visar i 
huvudsak att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerade ännu 
något bättre än under föregående år.  

   

 Socialnämnden beslutar  

att  tacka för informationen. 

 ________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

SN § 138 

Förslag till sammanträdesdagar 2015 
 SN Dnr 2014/ 

Förslag föreligger från nämndsekreteraren och ekonomen. 

Sammanträdesdagar 2015 för socialnämnden och 
socialnämndens arbetsutskott föreslås enligt följande: 

13 januari SnAu 11 augusti SnAu 
27 januari SN 25 augusti SN 
3 februari SnAu 15 september     SnAu 
24 februari SN 29 september SN 
3 mars  SnAu 6 oktober SnAu 
17 mars SN 20 oktober  SnAu  
7 april  SnAu 3 november SnAu 
21 april SnAu 17 november SN 
5 maj SnAu 1 december SnAu 
19 maj SN 15 december SN 
2 juni SnAu 
16 juni SN 
 
Samtliga sammanträdesdagar är tisdagar med början kl. 14.00. 
 

Socialnämnden beslutar 

att   anta förslaget till sammanträdesdagar 2015. 

__________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 SN § 139 

Delgivning av protokoll  

a Socialnämndens protokoll 2014-09-25 

b Socialnämndens arbetsutskottsprotokoll 2014-10-07 

c Socialnämndens arbetsutskottsprotokoll 2014-10-21 

d Socialnämndens arbetsutskottsprotokoll 2014-11-04 

e Socialnämndens arbetsutskottsprotokoll 2014-11-10 

f Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-06 § 228 

g Kommunförbundet Medelpunktens protokoll 2014-09-29 

_______ 

 

 

SN § 140 

 Anmälningsärenden  

a Ekonomisk prognos, september 

b Rapport till IVO, Icke verkställda beslut kvartal 3 

c Tillståndsbevis för serveringstillstånd, Dnr 2014.53.702 

d Tillståndsbevis för serveringstillstånd, Dnr 2014/143.702 

e Förvaltningsrättens dom Mål nr 8833-14 

f Förvaltningsrättens dom Mål nr 8090-14 

g Förvaltningsrättens dom Mål nr 9372-14 

h Förvaltningsrättens dom Mål nr 9098-14 

i Anmälan till Polismyndigheten, Dnr 1200-K177842-14 

j Anställningsavtal 

_______ 
 

 

SN § 141 

Anmälan av delegationsbeslut 

a Äldreomsorgens ärenden, september-oktober 

b Individ- och Familjeomsorgens ärenden, september-
oktober 

_______ 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2014-11-18 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 

 
SN § 142 

Övrigt 

Skrivelse från S-gruppen 

S-gruppen lämnar in en skrivelse där man föreslår att 
socialnämnden beslutar att gå till kommunfullmäktige 
och begära att man godkänner underskottet på ca. 5,5 
miljoner i socialnämndens budget eller beslutar om ett 
tilläggsanslag, eftersom socialnämnden inte klarar att 
hålla budgeten med de lagar och regler som man har 
att rätta sig efter. 

Vidare föreslår man att socialnämnden beslutar att 
delegationen om att anställa personal flyttas till 
socialnämndens arbetsutskott. 

Ordföranden lämnar skrivelsen till arbetsutskottet. 
 

Nästa sammanträde 

Flera ledamöter har önskemål om ändrad tid för 
nästa sammanträde den 16 december. 

Socialnämnden beslutar 

att   sammanträdet 2014-12-16 ska börja kl. 9.00. 

__________ 


