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§ 95 
 
Halvårsbokslut 2020 
2020/111 
 
Sammanfattning 
Halvårsbokslutet är för första gången framtaget i Stratsys, och inleds med en uppföljning 
av mål och resultat.  
Socialförvaltningen redovisar ett underskott under första halvåret med 1 982 tkr. 
Socialförvaltningen fortsätter redovisa en prognos i balans med reservation för att medel 
avseende segregationsmedel behöver tillföras. Äldreomsorgens prognos bygger dessutom 
på att man erhåller statlig ersättning för merkostnader med anledning av COVID-19. 
Underskott finns i huvudsak inom barn och ungdomsvården. Överskott finns i huvudsak 
inom integrationsenheten. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att överlämna delårsbokslutet för år 2020 med godkännande till kommunstyrelsen enligt 
upprättat förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 96 
 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
 
 
Sammanfattning 
Bjarne Daa har ansökt om stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och 
andra jästa drycker på restaurang Fupark. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. 
Bjarne Daa bedöms klara de högt ställda kraven i alkohollagen för att erhålla 
serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker. 
Efter genomgång av samtliga handlingar i ärendet och då Bjarne Daa, som har betydande 
inflytande i verksamheten, har avlagt godkänt kunskapsprov bedöms det inte föreligga 
några omständigheter som, mot bakgrund av alkohollagen, utgör hinder för att bevilja det 
sökta tillståndet. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att Bjarne Daa (19671023-0233) beviljas stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 
§ Alkohollagen att till allmänheten servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
drycker på restaurang Fupark, Parkvägen 4, 286 74  Perstorp. Serveringstillståndet gäller 
hela året, klockan 11:00-01:00 varje dag. 
 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Akt
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§ 114 
 
Ej verkställda beslut 2020 
2020/77 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera in beslut som inte verkställts inom 
föreskriven tid till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 
 
Verksamhetsområde SoL ÄO. 
Beslutet avsåg: Avlastningsplats på korttiden 
 
20200303 Den enskilde har avböjt avlastningsplats relaterat till Covid-19. 
 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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