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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-02-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Boken, kl. 14.00-15.25 

Beslutande Jenny Delén (M), 1 vice ordförande 

Lars Ottosson (PF), 2 vice ordförande 

Berith Lantz (S), tjänstgörande ersättare 

Catharina Tann (S)  

 

Britt-Inger Andréasson (C) 

Torgny Lindau (PF) 

Göran Långström (PF) 

Lotta Lundström (S), tjänstgörande 

ersättare 

 

 

Övriga deltagande 

 

Britt Tullberg, verksamhetschef IFO 

Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef VO  

Anders Ferm, ekonom 

Anders Ivarsson, sekreterare 

Annika Nordqvist, socialsekreterare § 

13 

 

Utses att justera Lars Ottosson och Catharina Tann  

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2018-02-27 kl. 15.45 

 
  

Paragrafer 

12-20 

ej sekretess 

12-14, 16-20 

sekretess 

15 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

 
 

  
Anders Ivarsson  

 

 Ordförande 
  

  
Jenny Delén 

 
 

 Justerande 
Lars Ottosson Catharina Tann 

  
  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-02-27 

Datum för anslags 

uppsättande 

2018-02-28 Datum för anslags 

nedtagande 

2018-03-22 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Socialkontoret 

Underskrift  
 Anders Ivarsson, sekreterare 
 

 
 

 

 



 2 (7) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-02-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 12 

Bokslut 2017 

SOC 2018/26 

Sammanfattning 

Nämnden redovisar ett positivt resultat på 118 tkr. Överskott finns i 

huvudsak inom integrationsenheten och försörjningsstödet. Underskott finns 

i huvudsak inom familjehem samt personalkostnader inom hemtjänst och 

Österbos särskilda boende. Sjukfrånvaron i förvaltningen var 6,2 %, att 

jämföra med målsättningen som är 5%, vilket kan uppfattas som ett svårt 

mål att nå med tanke på att stora delar av verksamheten bedrivs dygnet runt.    

Viktiga förbättringsområden finns inom bemötande, service och 

engagemang. I framtiden blir det viktigt för förvaltningen att fokusera på 

kvalité, styrning och ledning. Målstyrningen har påbörjats under 2017 och 

blir en viktig aktivitet för förvaltningen i framtiden. 

 

Beslutsunderlag 

Bokslut 2017 upprättat av ekonom Anders Ferm samt verksamhetsberättelse av 

socialchef Annelie Börjesdotter. Ekonomen och verksamhetscheferna 

redovisar bokslutet.    /. 

 

Socialnämndens beslut 

Bokslutet för år 2017 överlämnas med godkännande till kommunstyrelsen 

enligt upprättat förslag. 

________ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-02-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

SN § 13 

Redovisning av utvalt delegationsärende 

 

Sammanfattning 

Vid föregående sammanträde med socialnämnden begärde nämnden att få 

en redovisning av ett av de redovisade delegationsbesluten. 

Socialsekreterare Annika Nordqvist redovisar utvalt ärende. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-17 § 10. 

Socialsekreterare Annika Nordqvist föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras. 

________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-02-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 14 

Ekonomisk rapport och prognos per januari 2018 

SOC 2018/59 

Sammanfattning 

Anders Ferm redovisar ekonomisk rapport och prognos för januari månad. 

Kostnaderna för familjehemsplaceringar beräknas stiga kraftigt, 

försörjningsstödet väntas ligga något under budget. Integrationsenheten väntas 

ge ett överskott även detta år. En placering i form av institutionsvård LSS har 

tillkommit och medför en ökad kostnad. Kostnaden för färdtjänst minskar med 

omkring 800 tkr, genom en ny fördelningsmodell som gynnar kommunen. 

Sammantaget är prognosen så här långt ett nollresultat.  

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport och prognos per januari 2018. Anders Ferm föredrar 

ärendet. 

 

Socialnämndens beslut 
Informationen noteras. 

________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-02-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 16 

Socialchefens information 

Patrik Wilhelmsson informerar om aktuellt läge vad gäller trygghetslarmen i 

kommunen. Sannolikt är det något som inte fungerar helt tillfredsställande i det 

tekniska systemet, och därför är larmen för närvarande omkopplade till Malmö 

och larmleverantören Tunstall. Under gårdagen tecknades ett nytt avtal i form av 

ett avrop från en upphandling genom Kommentus för att täcka hela larmkedjan, 

med en dygnet-runt-bemannad larmcentral och betydligt tätare övervakning av 

att larmkedjan fungerar hela vägen. Sannolikt kommer larmkostnaderna att öka 

under innevarande år, för att sedan jämna ut sig. Det nya systemet beräknas vara 

i full drift den första maj. 

_____ 

 

SN § 17 

Övrigt 

Torgny Lindau tar upp frågan om det genomsnittliga löneläget för 

sjuksköterskor. Patrik Wilhelmsson redovisar att månadslönerna efter revision 

kommer att ligga mellan 31 och 40 tkr i månaden. 

Catharina Tann tar upp hur det ser ut med tomma lägenheter i särskilda 

boenden, Patrik Wilhelmsson redovisar att det för närvarande inte finns någon 

kö. 

_____ 

 

 

SN § 18 

Delgivning av protokoll 

a) Socialnämndens protokoll 2018-01-17 

b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-07 

c) Pensionärsrådets protokoll 2018-02-08 

_____ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-02-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 19 

Anmälan av delegationsbeslut 

a) Anställningsavtal januari 2018 

b) Äldreomsorg/OF 2018-01-16—2018-02-26, lista 

c) Individ- och familjeomsorg 2018-01-16—2018-02-26, lista 

d) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-07 §§ 18-22, 24-26 

 

Socialnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

____ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-02-27 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 20 

Anmälningsärenden 

a) Inspektionen för vård och omsorg, Beslut i tillsynsärenden 

b) Socialstyrelsen, Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning 

c) Kammarrätten i Göteborg, Dom mål nr 140-18, Kammarrätten beslutar att 

Socialnämnden ska lämna ut den begärda handlingen till klaganden. 

d) Förvaltningsrätten i Malmö, Dom mål nr 8942-17, Förvaltningsrätten beslutar 

att klaganden har rätt till ytterligare ekonomiskt bistånd. 

e) Förvaltningsrätten i Malmö, Dom mål nr 11858-17 och 11861-17, 

Förvaltningsrätten avslår överklagandena. 

f) Förvaltningsrätten i Malmö, Dom mål nr 13442-17, Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 

g) Förvaltningsrätten i Malmö, Dom mål nr 9699-17, Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 

h) Förvaltningsrätten i Malmö, Dom mål nr 9795-17, 10244-17 och 13348-17, 

Förvaltningsrätten upphäver vissa av Socialnämndens beslut avseende 

ekonomiskt bistånd och återförvisar dem till nämnden för vidare handläggning i 

enlighet med domskälen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. 

i) Helsingborgs tingsrätt, Dom mål nr T 7486-17, Särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

j) Helsingborgs tingsrätt, Dom mål nr T 1748-17, Vårdnads- och 

umgängesärende 

k) Helsingborgs tingsrätt, Dom mål nr T 7312-17, Särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras 

_____ 


