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   ANSLAG/BEVIS 
  
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Socialnämnden   
    
Sammanträdesdatum 2015-01-15   
    
Datum för  
anslags uppsättande 2015-01-23 Datum för  

anslags nedtagande 2015-02-23 
    
Förvaringsplats  
för protokollet Vård och omsrog   
    
Underskrift    
 Ingrid Kjellberg   
 
 
    Utdragsbestyrkande 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

2015-01-15 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
 
Parti Namn 
M Per Mattsson, ordförande 
M Staffan Widell  
BP Carin Falck, 1:e vice ordförande, justerande 
C Eva Magnusson 
S Torbjörn Sköld, 2:e vice ordförande 
S Leif Göthed 
MP Ann Engqvist 
SD Ingrid Pedersen 
SD Gunnel Landström 

 
Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, tjänstemän) 
M Sofia Lindbom, ersättare  
M  Ewa Lennerling, ersättare  
M Anne Jönsson, ersättare 
FP Carina Engström, ersättare 
S Charlotte Persson, ersättare 
S Karl-Erik Evgård, ersättare 
MP Daniel Forsberg, ersättare 
SD Tommy Rosenberg, ersättare 
SD Birgitta Löfgren, ersättare 
 Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman 
 Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 
 
 
 
 
 
  

 
Partibeteckningar  
M Moderata samlingspartiet 
S Socialdemokraterna 
SD Sverigedemokraterna 
FP Folkpartiet 
BP Barapartiet 
MP Miljöpartiet 
C Centerpartiet 
V Vänsterpartiet 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

2015-01-15 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 1             
 

Presentation av socialnämndens ledamöter, ersättare och 
insynsplatser samt tjänstemän 
 
Ordförande Per Mattsson, M, hälsar alla välkomna till socialnämndens 
första sammaträde för mandatperioden 2015-2018.  
 
Samtliga närvarande ledamöter, ersättare, innehavare av insynsplatser i 
socialnämnden och tjänstemän presenterar sig. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

2015-01-15 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 2 
 
Socialnämndens uppgifter och ansvarsområde 
 
I reglementet för socialnämnden (kf § 144, 2014-11-10), Svedala 
kommuns författningssamling 4:20, framgår socialnämndens uppgifter 
och ansvarsområde. För socialnämnden gäller vad som föreskrivs i 
kommunallagen, socialtjänstlagen och i övrig lagstiftning samt 
bestämmelser i reglementet för socialnämnden.  
 
Reglementet för socialnämnden delas ut vid dagens sammanträde.   
 
Försäkran om tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(OSL) delas ut till närvarande ledamöter och ersättare för underskrift.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

2015-01-15 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 3 
 
Tid och plats för socialnämndens sammanträden 2015 och 
utskottets första ordinarie sammanträde 2015 
 
Det föreligger förslag till socialnämndens sammanträdesdagar (torsdagar) 
med start klockan 18:30 i sammanträdesrum Torup enligt följande: 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det föreligger förslag till socialnämndens utskotts första ordinarie 
sammanträdesdag är 22 januari, klockan 15:00 i sammanträdesrum 
Lindholmen.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa tid och plats för socialnämndens sammanträden 2015 och 
socialnämndens utskotts första ordinarie sammanträde enligt förslag.  
 
__________ 

Månad  Datum  
Januari 15 
Februari 5 
Mars 5 
April 9 
Maj 7 
Juni 4 
Juli  - 
Augusti - 
September 10 
Oktober 8 
November 5 
December 10 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 4  
 
Offentliga sammanträden för socialnämnden 2015 
 
Socialnämnden ska besluta om nämndens sammanträden ska vara öppna 
för allmänheten.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att huvudregeln är att socialnämndens sammanträden ska vara öppna för 
allmänheten, samt 
 
att uppdra åt socialnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande att besluta om och när socialnämndens sammanträden 
inte ska vara öppna för allmänheten.  
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 5 
 
Utbildningsdag för socialnämndens ledamöter, ersättare 
och innehavare av insynsplatser 
 
Utbildningsdag i kombination med rundtur till Vård och omsorgs 
arbetsplatser kommer att anordnas för socialnämndens ledamöter, 
ersättare och innehavare av insynsplatser 2015-02-19 med start klockan 
09:00.  

 
Program kommer att tas fram och presenteras vid socialnämndens 
sammanträde 2015-02-05.  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att genomföra utbildningsdag för socialnämnden 2015-02-19 med start 
klockan 09:00. 
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

2015-01-15 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 6 
 
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice 
ordförande i socialnämndens utskott 
 
I reglementet för socialnämnden, Svedala kommuns författningssamling 
4:20, framgår att inom socialnämnden ska finnas ett utskott för behand-
ling av myndighetsutövnings- och individärenden. Utskottet består av tre 
ledamöter och tre ersättare. Utskottet beslutar enbart i ärenden som avser 
myndighetsutövning enligt de lagar och förordningar som avser 
socialnämndens verksamhet (§ 16). 
 
Socialnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordförande på 
grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag 
för en längre tid, får socialnämnden utse en annan ledamot i utskottet att 
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter (§ 17).  
 
Ersättare i utskottet ska närvara vid utskottets sammanträden endast om 
ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare tjänstgör enligt den av 
socialnämnden vid valet bestämda ordningen. För inkallande av ersättare 
gäller vad som sägs i § 7 i reglementet. Avgår en ledamot eller en 
ersättare i utskottet sak fyllnadsval snarast förrättas (§ 18). 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sam-
manträden ska hållas när ordförande anser att det behövs. Utskottet får 
handlägga ärenden bara när minst två av ledamöterna är närvarande (§ 19). 

 
Socialnämnden beslutar 
 
att för mandatperioden 2015-2018 förrätta följande val: 
 
att utse Per Mattsson, M, Carin Falck, BP och Torbjörn Sköld, S, som 
ledamöter i socialnämndens utskott,  
 
att utse Ingrid Pedersen, SD, Eva Magnusson, C och Ann Enqvist, MP, 
som ersättare i socialnämndens utskott, 
 
att utse Per Mattsson, M, som ordförande i socialnämndens utskott, samt 
 
att utse Torbjörn Sköld, S, som vice ordförande i socialnämndens utskott. 
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

2015-01-15 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 7  
 
Val av adjungerande ersättare från socialnämnden till 
pensionärsrådet 
 
Enligt reglemente för pensionärsrådet i Svedala kommun ska 
socialnämnden utse två ersättare från socialnämnden. Dessa tjänstgör i 
pensionärsrådet endast då ordförande eller 2:e vice ordförande i social-
nämnden är förhindrade att delta i pensionärsrådets sammanträde. 
Ersättarna erhåller kallelsen för kännedom. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att utse Carin Falck, BP, som adjungerande ersättare ur socialnämnden, 
samt 
 
att utse Leif Göthed, S, som adjungerande ersättare ur socialnämnden. 
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 8 
 
Information om socialnämndens ekonomiska 
förutsättningar 2015 
 
Ordförande Per Mattsson, M, informerar tillsammans med ekonom Bengt 
Persson och socialchef Anna Borgius om socialnämndens ekonomiska 
förutsättningar för 2015.  
 
Socialnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 9 
 
Skrivelser och meddelanden 
 
Kommunfullmäktige  
- Kf § 144, ks § 241 Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige     
  samt förslag till reglemente för kommunstyrelsen och nämnder 
- Kf § 154, ks § 261 Förslag till driftsbudget 2015, flerårsbudget 2016-    
  2017 och investeringsbudget 2015 samt investeringsplan 2016-2017 
- Kf § 162, vb § 2 Förslag till val av nämnder och styrelse m m 
 
Kommunstyrelsen 
- Ks § 292 Beslut om bemyndigande för socialnämndens presidium att     
  fatta vissa beslut under begränsad tid 2015 i vissa frågor 
- Ks § 293 Redovisning av revidering av ledningssystem för systematiskt 
  kvalitetsarbete inom Vård och omsorg 
- Ks § 294 Höjning av ekonomisk ersättning inom hemtjänstvalet för       
  2015, samt ändring i delegation avseende ändring av ersättning 
- Ks § 295 Yttrande över erbjudande från Skånetrafiken om att                 
  kommunen kan köpa till fria resor med kollektivtrafiken för sina            
  färdtjänstlegitimerade medborgare 
- Ks § 309 Delegationsförteckning för kommunstyrelsen samt underlag    
  för delegationsförteckning för övriga nämnder. 
- Svedala kommuns synpunkter på Socialstyrelsens förslag på nya            
  föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och            
  bemanning i särskilda boenden. 2014-12-15. 
 
Datainspektionen 
- Behandling av personuppgifter om etniskt ursprung 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
- Cirkulär 14:33 Information om patientlagen (2014:821) 
- Cirkulär 14:48 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och        
   vuxna, vårdnadsöverflyttningar m m för år 2015 
- Cirkulär 14:49 Ersättningar till kontaktperson och                                   
   kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2015 
- Cirkulär 14:50 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner       
  enligt SoL för år 2015 
- Cirkulär 14:55 Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI) 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
__________ 


	Sn sid 1 2015-01-15
	ANSLAG/BEVIS
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

	Socialnämndens protokoll 2015-01-15

