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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-11-07 

 
 

   Utdragsbestyrkande 

    
    
 

1 

 
 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Boken, kl. 13.00-15.30 

Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande 

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 

Marie Gärdby, ordförande BUN § 180 

Kent Holmer, 1 vice ordförande BUN § 180 

Företräde enligt 11 kap 9 § SoL, § 181 

Telefontolk, § 181 

 

 

Utses att justera Lars Ottosson 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2017-11-10 kl. 09.00 

 
 Sekretessbelagda ärenden 

Ej sekretessbelagda ärenden 

§§ 181-187 

§§ 180, 188-189 

 

 

Underskrifter 
 

Sekreterare 
 

   

  
Anders Ivarsson 
  

 Ordförande   

  
Elisabeth Holmer  

 

 Justerande   
  Lars Ottosson  

 
 

 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Socialnämndens arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 2017-11-07 
 

Datum för anslags uppsättande 2017-11-13 
 

Datum för anslags nedtagande 2017-12-06 

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

Underskrift   

  

Anders Ivarsson 
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SN au § 180 

Samarbete skola socialförvaltning 

SOC 2017/120 

Sammanfattning 

Vid tidigare möte hos barn- och utbildningsnämnden 

diskuterades främst situationen för de elever som går i Klippan. 

I allmänhet går de nyanlända språkintroduktion, i syfte att 

efterhand komma in på nationella program. Det finns 

frågetecken kring progressionen för vissa elever. Vissa andra 

skolor har andra sätt att lägga upp undervisningen, vilket ger en 

snabbare utvecklingstakt när eleverna får en undervisning där 

språkundervisningen är mer integrerad i yrkesutbildningen. 

Avtalsläget ger en del komplikationer när olika skolor med 

olika huvudmän är involverade. 

Skolnärvaron är nu betydligt bättre än tidigare, men det finns 

fortfarande mer att önska. Registreringen av närvaro är en 

osäkerhetsfaktor. 

De som fyllt 18 år och har permanent  uppehållstillstånd måste 

delta i undervisningen för att vara berättigade till stöd från 

Centrala Studiestödsnämnden och för att kommunen ska få 

ersättning från Migrationsverket. 

Åbyskolan uttrycker att skolan är mycket nöjda med hur 

Perstorps kommun uppträder i samarbetet kring eleverna. 

En kort diskussion förs kring den kommande tjänsten som 

delfinansieras av båda nämnderna. Det är angeläget att politiskt 

och från förvaltningarna slå fast vilka prioriteringar och 

målgrupper som ska gälla. 

Ett uppföljande möte planeras till 13 mars 2018 kl 13.00. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras 

________ 
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SN au § 188 

Sammanträdesdatum 2018 

SOC 2017/191 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesdatum under 2018 för socialnämnden och 

dess arbetsutskott föreligger. De planerade sammanträdena med 

socialnämnden i januari och februari föreslås förläggas till den 17  

januari resp. den 13 februari. Arbetsutskottets sammanträden hålls 

kl 13.00. Socialnämndens sammanträden föreslås hållas kl 14.00.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-03 av nämnd-

/utredningssekreterare Anders Ivarsson. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Utskottet sammanträder den 9 januari, 7 februari, 13 mars, 4 april, 

17 april, 2 maj, 5 juni, 7 augusti, 11 september, 2 oktober, 16 

oktober, 6 november samt 4 december. 

 

Arbetsutskottets förslag till Socialnämndens beslut 

Nämnden sammanträder den 17 januari, 13 februari, 20 mars, 15 

maj, 14 juni, 21 augusti, 24 september, 20  november samt 18 

december. 

________ 
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SN au § 189 

Föräldrautbildning vid medgivande om adoption 

SOC 2017/184 

Sammanfattning 

Enligt 6 kap 12 § SoL ska kommunen hänvisa de personer som 

ansöker om medgivande för internationell adoption till obligatorisk 

utbildning. Vilka utbildningar dessa personer ska hänvisas till 

beslutas av socialnämnden. Nämnden har att ta ställning till 

huruvida kostnaden för utbildningen ska ligga på kommunen eller 

om den som ansöker om medgivande att ta emot barn för 

internationell adoption ska stå för kostnaden. 

Det finns två aktörer som erbjuder föräldrautbildningar utifrån det 

material som Myndigheten för föräldraskapsstöd och familjerätt har 

tagit fram för ändamålet. Det är Studiefrämjandet och 

Folkuniversitetet. Dessa utbildningar uppfyller de krav som ställs 

på utbildning för dem som söker medgivande för att ta emot barn 

för internationell adoption. 

 

Beslutsunderlag 

Utredning daterad 2017-10-27 av familjerättssekreterare Lena 

Nilsson. Britt Tullberg föredrar utredningen. 

 

Arbetsutskottets förslag till Socialnämndens beslut 

Studiefrämjandets utbildning, Föräldraskap genom adoption, samt 

Folkuniversitetets utbildning, Föräldraskap genom adoption, är de 

utbildningar som personer som önskar ansöka om medgivande för 

att ta emot barn genom internationell adoption enligt 6 kap 12 § 

SoL hänvisas till. 

Kostnaden för utbildningen ska den som ansöker om 

internationell adoption själv stå för. 

________ 

 

 

 


