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2017-06-07 

 
 

   Utdragsbestyrkande 

    
    
 

1 

 
 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Boken, kl. 13.00-15.00 

Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande (§§ 86-98, 100-106) 

Jenny Delén (M), 1 vice ordförande 

Lars Ottosson (PF), 2 vice ordförande 

 

Övriga deltagande Annelie Börjesdotter, socialchef 

Britt Tullberg, verksamhetschef IFO 

Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare 

Victor Vilsmyr, utvecklingsstrateg, inledning 

 

 

 

 

Utses att justera Lars Ottosson 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2017-06-08 kl. 16.00 

 
 Sekretessbelagda ärenden 

Ej sekretessbelagda ärenden 

§§ 86-98 

§§ 99-106 

 

 

Underskrifter 
 

Sekreterare 
 

   

  
Anders Ivarsson 
  

 Ordförande   

  
Elisabeth Holmer  

 

 Justerande   
  Lars Ottosson  

 
 

 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Socialnämndens arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 2017-06-07 
 

Datum för anslags uppsättande 2017-06-09 
 

Datum för anslags nedtagande 2017-07-04 

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret  ANSLAG/BEVIProtokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

Underskrift   

  

Anders Ivarsson 
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Utvecklingsstrateg Victor Vilsmyr, nyanställd vid förvaltningen, 

presenterade sig och sitt arbete. 

 

 

SN au § 99 

Granskning av detaljplan för del av Perstorp 23:4 

vid kv. Syrenen 

SOC 2017/72 

Beslutsunderlag 

Byggnadskontorets skrivelse 2017-05-15 

 

Sammanfattning 

Byggnadskontoret har efter genomfört samråd lämnat ett 

bearbetat planförslag för granskning. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott har inga synpunkter i ärendet. 

 

Elisabeth Holmer deltar ej i handläggningen av detta ärende. 

________ 
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SN au § 100 

Time Care 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-30 från socialchef Annelie 

Börjesdotter. Annelie Börjesdotter föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden har tidigare fått information om vikten av att 

förvaltningen införskaffar ett verktyg för schemaläggning. Det 

schemaprogram som passar Perstorp bäst är Time Care, som 

fungerar tillsammans med både Procapita och Laps Care, och 

som passar in i den miljö för löneadministration (Visma) som 

redan är upphandlad av Perstorps kommun. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott ger förvaltningschefen i uppdrag att 

teckna avtal med Time Care. 

________ 

Delges 

Socialchefen 
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SN au § 101 

Återkallande av serveringstillstånd 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-05 av handläggare Emma 

Noble. Anders Ivarsson föredrar utredningen. 

 

Sammanfattning 

Vincents Kök AB, Parkvägen 4, 284 33 Perstorp, har anmält att 

man kommer att upphöra med sin verksamhet 2017-06-30.  

Det stadigvarande serveringstillståndet till allmänheten för NN på 

serveringsstället Vincents Kök AB på Parkvägen 4 i Perstorp 

utfärdat 2011-08-23, ska därför återkallas då tillståndet inte längre 

utnyttjas (9 kapitlet 18 § Alkohollagen). 

Detta tillstånd för servering av starköl, vin, andra jästa 

alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten upphör därmed att 

gälla i nämnda verksamhets serveringslokaler 2017-06-30. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Det stadigvarande serveringstillståndet till allmänheten för NN på 

serveringsstället Vincents Kök AB på Parkvägen 4 i Perstorp 

återkallas 2017-06-30 enligt 9 kap 18 § alkohollagen, då 

tillståndet inte längre utnyttjas. 

________ 

Delges 

NN, Vincents Kök AB 

Tillståndsverksamheten 
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SN au § 102 

Högsta godtagbara boendekostnad 2017 

SOC 2017/110 

Beslutsunderlag 

Utredning av socialsekreterare Pernilla Dahlgren. Britt 

Tullberg föredrar utredningen. 

 

Sammanfattning 

En utredning har gjorts för att få fram aktuella hyresnivåer i 

Perstorp, där sex hyresbolag medverkat. Slutsatsen av 

utredningen är att det finns skäl att justera vissa hyresbelopp, 

för hushåll med en resp. fyra personer i hushållet. Det skulle 

innebära att högsta godtagbara boendekostnad uppgår till: 

Antal 

personer i 

hushållet 

1 2 3 4 5 >5 

Högsta 

godtagbara 

hyra 2017 

3800 4600 5700 6600 8000 10900 

 

 

Arbetsutskottets beslut 

Föreslagna högsta godtagbara hyreskostnader för 2017 antas. 

________ 
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SN au § 103 

Arbetsmiljö i hemtjänsten 

SOC 2016/234 

Beslutsunderlag 

Arbetsmiljöverkets skrivelse daterad 2017-04-28. Annelie 

Börjesdotter föredrar utredningen. 

 

Sammanfattning 

Arbetsmiljöverket ställde i ett inspektionsmeddelande den 8 

februari 2017 vissa krav på arbetsmiljön i hemtjänsten. Verket 

har nu konstaterat att kommunen uppfyller kraven, och har 

avslutat ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

________ 
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SN au § 104 

Arbetsledning bemanningspool 

SOC 2017/112 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-31 av socialchef Annelie 

Börjesdotter. Annelie Börjesdotter föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har sedan en tid övervägt möjligheten att 

inrätta en bemanningspool. Dels för att få bättre styrning och 

samordning på de ekonomiska förutsättningarna och för att bättre 

hävda sig på arbetsmarknaden, bli en bättre arbetsgivare och höja 

kvaliteten på introduktion och uppföljning av vikarier. 

Ärendet har presenterats vid samverkan med de fackliga 

organisationerna 2017-05-05. 

 

Arbetsutskottets beslut 

En enhetschef/områdeschef tillsätts för bemanningspoolen med en 

projektanställning under ett år. Finansiering sker genom statliga 

bidrag, 550 tkr fördelat 2017/2018, under förutsättning att statliga 

medel fortsatt beviljas. 

________ 
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SN au § 105 

Ordförandens information 

 

Chefen för hemtjänsten kommer till nästa sammanträde med 

socialnämnden för att informera om den aktuella situationen. 

Ett team för att möta utskrivning från sjukhus inrättas, med 

sjuksköterska, biståndshandläggare och rehabpersonal. 

Avsikten är att förstärka kontinuiteten och kunna svara upp 

mot regionen. 

Alla Samordnade Individuella Planer (SIP) som är aktuella på 

särskilda boenden ska vara färdiga före årsskiftet. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

________ 

 

 

 

SN au § 106 

Socialchefens information 

 

Ett team är på väg att etableras med öppenvården 

(familjebehandlare och missbruk), och de inledande 

diskussionerna lovar gott för framtiden. 

Sommarbemanningen redovisades. 

Satsningen på välfärdsteknik rullar vidare, med inriktningen att 

göra en ansökan till Interreg. Samarbetet med Norge fortgår, 

och det norska anslaget med livsglädjehem är en 

inspirationskälla. 

Avvecklingen av HVB är påbörjad, genom att de flesta aktuella 

medarbetare har varslats.  

En tjänst som LSS-handläggare kommer att läggas ut. 
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De ensamkommande ungdomar som inte sköter sin skolgång 

och är myndiga kommer att skrivas ut från HVB. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

________ 

 


