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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-06-13 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Boken, kl. 14.00-15:15 

Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande 

Jenny Delén (M), 1 vice ordförande 

Lars Ottosson (PF), 2 vice ordförande 

Anders Westerlund (S) 

Catharina Tann (S) 

 

 

 

Britt-Inger Andréasson (C) 

Torgny Lindau (PF) 

Göran Långström (PF) 

Edward Galia (SD) 

 

Övriga deltagande 

 

Christer Tingren (C), ersättare  

Berit Lantz (S), ersättare  

Thomas Johansson (PF), ersättare 

Annelie Börjesdotter, socialchef 

Britt Tullberg, verksamhetschef IFO 

Anders Ferm, ekonom 

 

Anders Ivarsson, sekreterare 

Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef 

VO 

Lotta Henrysson, områdeschef §§ 61-

65 

 

Utses att justera Lars Ottosson och Anders Westerlund  

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2017-06-15 kl. 16.00 

 
  

Paragrafer 

61-74 

ej sekretess 

61-65, 70-74 

sekretess 

66-69 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

 
 

  
Anders Ivarsson  

 

 Ordförande 
  

  
Elisabeth Holmer 

 
 

 Justerande 
Lars Ottosson Anders Westerlund 

  
  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-06-13 

Datum för anslags 

uppsättande 

2017-06-16 Datum för anslags 

nedtagande 

2017-07-11 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Socialkontoret 

Underskrift  
 Anders Ivarsson, Sekreterare 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-06-13 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 61 

Kontaktpolitiker 

 

Beslutsunderlag 

Partierna har tagit fram förslag på kontaktpolitiker för förvaltningens olika 

verksamheter. 

Sammanfattning 

Följande nomineringar har inkommit: 

Österbo Britt-Inger Andréasson, Christer Tingren, Göran Långström 

Ybbåsen Berith Lantz, Krister Lundström, Torgny Lindau 

Hemtjänsten Elisabeth Holmer, Jenny Delén, Lars Ottosson 

LSS-verksamheten Catharina Tann, Anders Westerlund, Thomas Johansson 

 
Socialnämndens beslut 

Kontaktpolitiker fastställs enligt partiernas nomineringar. 

________ 

Delges 

Vård- och omsorgschef 

Områdeschefer 

Valda 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-06-13 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 62 

Arbetsledning bemanningspool 

SOC 2017/112 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-31 av socialchef Annelie Börjesdotter. 

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-06-07 § 104. 

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. 

 

Socialnämndens 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. 

________ 

Delges 

Socialchefen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-06-13 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 63 

Hemtjänsten 
 

 Sammanfattning 

Lotta Henrysson, områdeschef för hemtjänsten, presenterar sig och sin 

verksamhet. Personalkostnaderna är något höga, 364 tkr ackumulerat hittills 

under året utöver budget, eftersom förvaltningen sätter in fler timmar än 

budgeterade 28,25 tjänster. Ytterfall gör att kostnaderna i vissa ärenden är 

höga, f.n. har hemtjänsten tre ytterfall där många insatser är med 

dubbelbemanning. Det är sannolikt så att behovet är högre än den aktuella 

budgeten. Förvaltningens ekonom Anders Ferm presenterar en första version 

av kostnader per brukare, men återkommer med en genomarbetad presentation. 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras 

_________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-06-13 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 64 

Läget inför sommaren 

 

Sammanfattning 

Verksamhetschef Patrik Wilhelmsson redovisar att personalbemanningen är 

täckt, men att det trots det finns osäkerheter. Det kan uppstå oväntade 

brister, och förvaltningen söker fortsatt vikarier. Några nätter är ännu inte 

lösta vad gäller sjukskötersketurer. 

 
Socialnämndens beslut 

Informationen noteras. 

________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-06-13 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 65 

Ekonomisk rapport per maj månad 2017 

SOC 2017/64 

 

Beslutsunderlag 

Prognos per maj 2017 och utfall av försörjningsstöd per samma månad. 

Anders Ferm föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning 

Anders Ferm redovisar prognosen per maj som pekar på ett nollresultat. 

Försörjningsstödet ligger fortsatt bra, 59 hushåll fick stöd i maj månad. Ett 

par familjehemsplaceringar har förlängts, vilket leder till ökade kostnader, 

och fler sådana placeringar är att vänta.  

 
Socialnämndens beslut 

Prognosen noteras och läggs till handlingarna. 

________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-06-13 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

SN § 70 

Högsta godtagbara boendekostnad 2017 

SOC 2017/110 

Beslutsunderlag 

Utredning av socialsekreterare Pernilla Dahlgren. 

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-06-07 § 102. 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 

 

 
Socialnämndens beslut 

Föreslagna högsta godtagbara hyreskostnader för 2017 antas. 

________ 

Delgivning 

IFO 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-06-13 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 71 

Socialchefen informerar 

Ett möte har hållits inför det kommande FINSAM-arbetet kring vad 

Perstorp har för behov och önskemål. Samverkan med andra 

kommuner och specifika projekt kring inte minst ungdomar är 

angeläget. 40% av de ungdomar som är inskrivna på 

arbetsförmedlingen saknar fullständig gymnasieutbildning. 

Förvaltningen har goda förhoppningar om en bra utdelning genom 

deltagandet i FINSAM. 

Arbetsförmedlingen finns nu närvarande i kommunhuset, och 

planerar att ytterligare utöka sin närvaro. I september hålls ännu en 

träff med dem för att lägga fast en aktivitetsplan. Vid kommande 

möten kommer även skolan att finnas med. 

En extratjänst för arbete med skuldsanering tillsätts med början 1 

augusti och inriktning på ungdomar. 

Alla som nu ska varslas från HVB är varslade. Hittills har ingen av 

de varslade kunnat matchas mot de vakanser som finns i kommunen. 

Alla har begärt företrädesrätt. När omplaceringsutredningarna är 

färdiga kommer uppsägningar att ske. Idag har ett möte hållits med 

Omställningsfonden, som på olika sätt kommer att kunna hjälpa dem 

som sägs upp. 

Migrationsverket har nya regler för ersättning från 1 juli, vilket 

innebär ett tydligt krav på skolgång för dem som fyllt 18 år. 

_____ 

 

 

 SN § 72 

Delgivning av protokoll  

a Socialnämndens protokoll 2017-05-16 

b Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-06-07 

c Handikapprådets protokoll 2017-05-23 

 _________  
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-06-13 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

  

  

 

 

 

 SN § 73 

 Anmälan av delegationsbeslut 

a Anställningsavtal maj 2017, lista 

b Äldreomsorg/OF 2017-05-15—06-13, lista 

c Individ- och Familjeomsorg 2017-05-15—06-13, lista 

d Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-06-07 §§ 86-90, 93-96, 98-

101 

 

Socialnämnden beslutar 

Att  godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

_______ 
 

 

 

 SN § 74 

Ordföranden informerar 

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och förklarar mötet 

avslutat.  

_________ 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


