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   ANSLAG/BEVIS 
  
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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för protokollet Vård och omsorg   
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 Ingrid Kjellberg   
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 2015-02-05 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Beslutande             
 

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

 
Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, tjänstemän) 
M  Ewa Lennerling, ersättare  
M Anne Jönsson, ersättare 
FP Carina Engström, ersättare 
S Charlotte Persson, ersättare 
MP Daniel Forsberg, ersättare 
SD Birgitta Löfgren, ersättare 
V Jörgen Persson, insynsplats 
 Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman 
 Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 

 Bengt Persson, ekonom, §§ 10-16  
 Fredrik Palmgren, områdeschef Individ och familjeom-     
 sorg, LSS och Socialpsykiatri, §§ 10-15 
 Joakim Thuresson, kvalitetsstrateg, §§ 10-16 
Malin Gunnarsson, enhetschef Individ och familjeomsorg, 
§§ 10-12 
Maria Danielsson, områdeschef Äldreomsorg och Hälso- 
och sjukvård, §§ 10-16 

 Peter Jörsgård, ekonom, §§ 10-16 
  
 

Partibeteckningar  
M Moderata samlingspartiet 
S Socialdemokraterna 
SD Sverigedemokraterna 
FP Folkpartiet 
BP Barapartiet 
MP Miljöpartiet 
C Centerpartiet 
V Vänsterpartiet 
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 10 Dnr sn 15.20 
 

  Riktlinjer för serveringstillstånd i Svedala kommun 
 

Det föreligger förslag till ”Riktlinjer för serveringstillstånd i Svedala 
kommun”, daterad 2015-01-23. Riktlinjerna omfattar: 
 

- Mål med riktlinjerna 
- Vad är det som styr verksamheten? 
- Vad krävs för serveringstillstånd i kommunen? 
- Tillsyn 
- Avslag och återkallelse av tillstånd mm 
- Handläggningstid, kvalitetsdeklaration och service 

  
Enhetschef Individ och familjeomsorg Malin Gunnarsson redogör för 
förslaget. 

 
Socialnämnden beslutar 

 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till ”Riktlinjer 
för serveringstillstånd i Svedala kommun” och att riktlinjerna ska gälla 
från och med 2015-05-01, samt  
 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva gällande riktlinjer från 2004. 
 
__________ 
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Sn § 11 Dnr ks 13.563 
 
Återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap 18 § 
Alkohollagen 
 
Torup Natur och kultur i Skåne anmälde 2015-01-20 om upphörande av 
serveringstillstånd enligt 9 kap 11 § Alkohollagen om att verksamheten 
upphör. Verksamheten upphörde 2014-11-08 på egen begäran. 

 
Socialnämnden beslutar  
 
att enligt 9 kap 18 § Alkohollagen återkalla serveringstillstånd enligt 8 
kap 2 § Alkohollagen för Torup och Kultur, organisationsnummer 334-
9958, då tillståndet ej längre utnyttjas. 
 
__________ 
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Sn § 12 Dnr sn 15.21 
 
Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
 
Det föreligger förslag till ”Kommunala riktlinjer för ekonomsikt bistånd” 
i Svedala kommun, daterad 2014-09-04. Förslaget ersätter tidigare 
riktlinjer enligt kommunstyrelsens beslut 2011-09-19, § 287 (dnr ks 
11.474). 
 
Riktlinjerna omfattar: 
 

- Syfte med riktlinjerna 
- Mål och inriktning för försörjningsstöd/lagstiftning 
- Försörjningsstöd enligt riksnormen  
- Skäliga kostnader utanför riksnormen 
- Livsföring i övrigt 
- Om att behovet kan tillgodoses på annat sätt 

 
Enhetschef Individ och familjeomsorg Malin Gunnarsson redogör för 
förslaget. 

 
Socialnämnden beslutar 

 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till ”Kommunala 
riktlinjer för ekonomiskt bistånd” och att riktlinjerna ska gälla från och 
med 2015-05-01, samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva gällande kommunala 
riktlinjer för ekonomiskt bistånd från 2011. 
 
__________  
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Sn § 13 
 
Ekonomi – Information om ekonomiskt resultat 2014 och 
budgetförutsättningar 2015 
 
Ekonom Bengt Persson redovisar ekonomiskt resultat för 2014, större 
avvikelser jämfört med budgeten samt budgetförutsättningar för 
innevarande år.   
 
Vid socialnämndens sammanträde 2015-03-05 kommer årsredovisningen 
för Vård och omsorg 2014 att behandlas och beslut tas avseende intern-
budget Vård och omsorg för 2015.   

 
Socialnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
__________ 
 
 
 
 
 
 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 
   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-02-05 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 14 Dnr ks 09.571, sn 15.17 
 
Redovisning av verksamhet med personligt ombud för 
2014 och ansökan om statsbidrag för verksamhet med 
personligt ombud för 2015 
 
Det föreligger redovisning av verksamhet med personligt ombud för 
verksamhetsår 2014 till Länsstyrelsen Skåne. Behörig nämnd som har 
ansvar för socialtjänstverksamheten ska besluta om godkännande av 
redovisningen. 
 
I redovisningen framgår följande: 

- Tjänsten omfattar 1,0 årsarbetare. 
- PO har deltagit i nätverk, föreläsningar och konferenser.  
- Antalet klienter fördelat på kön och åldersgrupper. 
- Uppgifter om nya klienter och klienter som avslutades.  
- Uppgifter om vilka är de vanligaste kontaktorsakerna såsom    

      ekonomiska frågor, etablera kontakt med hjälpinsats och         
      förbättra kontakt med myndighet/nätverk.    

- Beskrivning av vilka bedömningsriktlinjer och prioriterings-   
      ordning som används vid  tillgång till personligt ombud 

- Faktauppgifter avseende organisation, ledning och samverkan. 
- Förbättringsområden; vilka brister finns idag? 

 
Det föreligger även ansökan om statsbidrag för verksamheten med 
personligt ombud för 2015. Ansökan omfattar 1,0 årsarbete och 
statsbidrag utgår med 302 400 kronor per år för en heltidstjänst.  
 
När ansvarig nämnd har fått del av redogörelsen och tagit ställning till 
ansökan ska Länsstyrelsen få del av nämndens protokoll.  

 
Socialnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen av verksamheten med personligt ombud 
2014, samt  
 
att ställa sig bakom ansökan om statsbidrag med 302 400 kronor för 2015 
för en heltidstjänst personligt ombud hos Länsstyrelsen Skåne.   
 
__________



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 
   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-02-05 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 15 Dnr sn 15.22 
 
Gemensamma riktlinjer för betalningsansvar vid externa 
placeringar för socialtjänst och skola 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-12, § 67, att uppdra åt 
socialnämnden och utbildningsnämnden att skyndsamt framta 
gemensamma riktlinjer för betalningsansvar vid externa placeringar. 
 
De målgrupper som är mest berörda av gemensamt betalningsansvar är 
externa skolplaceringar, placeringar enligt SoL och LSS av barn och 
unga på institution och familjehem. 
 
Tidigare framtagen ”Samarbetsrutin vid placering av barn och unga 
utanför hemmet för socialtjänst och skola”, daterad 2013-11-08 har 
kompletterats med Kapitel 7 Betalningsansvar omfattande gemensamma 
riktlinjer för betalningsansvar vid externa placeringar för socialtjänst och 
skola, daterad 2015-01-23.  
 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2015-02-02, § 14 beslutade 
utbildningsnämnden i ärendet.  

 
Socialnämnden beslutar  
 
att anta föreliggande gemensamma riktlinjer för betalningsansvar vid 
externa placeringar för socialtjänst och skola enligt Kapitel 7 
Betalningsansvar i ”Samarbetsrutin vid placering av barn och unga 
utanför hemmet”, daterad 2015-01-23, samt 
 
att överlämna riktlinjerna för kännedom till kommunfullmäktige.     
 
__________ 
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Sn § 16 
 
Information om kommande beslutsärenden 
 
Vid dagens sammanträde lämnas muntlig information om följande 
kommande beslutsärenden i socialnämnden 2015-03-05:  
 

- Förslag till ny delegationsförteckning för socialnämnden         
     (Svedala kommuns författningssamling 4:09)  
 

- Förslag till höjning av avgift för trygghetslarm (Svedala          
      kommuns författningssamling 2:06).  

 
- Förslag till höjning för matdistribution och kostavgift i särskilt 

      boende (Svedala kommuns författningssamling 2:09) 
 

- Förslag till nya riktlinjer för hemtjänst (Svedala kommuns       
     författningssamling 1:28 Riktlinjer för heminsatser, gällande    
     från 2005-11-05)  
 

Kvalitetsstrateg Joakim Thuresson lämnar kompletterande information 
om syftet och förändringar i förslaget till ny delegationsförteckning för 
socialnämnden jämfört med tidigare delegationsförteckning avseende 
huvudsakligen för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola. I 
förslaget är förändringar markerade med grön färg. På begäran noteras att 
på sidan 11, kapitel 3 Familjehem/vård i hem för vård och boende och 
kontaktfamilj/person, avsnitt 3.8 , punkt 2 ”Placering i VoB:s integra-
tionsboende i Svedala kommun” är en förändring och ska således vara 
grönmarkerad.    

 
Socialchef Anna Borgius lämnar kompletterande information om 
medelvärden avseende avgifterna inom äldreomsorgen i Svedala 
kommun jämfört med för 5Yes-kommunerna, Skåne samt riket.  

 
Ekonom Peter Jörsgård lämnar kompletterande information om hur 
avgifter beräknas inom äldreomsorgen och exempel på hur höjning av 
avgifter kan påverka den enskilde.    

 
 
 
 
Forts 
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Forts  
§ 16 
 
Områdeschef Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård Maria Danielsson 
lämnar kompletterande information om förändringar i förslag till nya 
riktlinjer för hemtjänsten jämfört med gällande riktlinjer från 2005. En av 
förändringarna är skötsel av husdjur: rastning av hund kan beviljas under 
kortare period (maximalt 3 månader). Tidigare var omfattningen inte 
tidsbegränsad. 

 
Socialnämnden beslutar  

 
att ge Vård och omsorg i uppdrag att informera om självkostnadspris 
avseende kost och matdistribution, 
 
att ge Vård och omsorg i uppdrag att ta fram vilka möjligheter som den 
enskilde kan använda sig av för att ombesörja rastning av hund efter 3 
månader enligt förslaget till nya riktlinjer för hemtjänsten,    

 
att gällande ”Riktlinjer för heminsatser” från 2005 ska biläggas vid 
kommande sammanträde,     
 
att vid kommande sammanträde besluta om förslag till ny delegationsför-
teckning för socialnämnden, förslag till höjning av avgift för trygghets-
larm, matdistribution och kostavgift i särskilt boende samt förslag till nya 
riktlinjer för hemtjänsten, samt 
 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna.  
 
__________ 
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Sn § 17  
 
Program - 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. Det föreligger program för utbildningsdagen.  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
__________ 
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Sn § 18 
 
Val av representanter till referensgruppen för 
tillgänglighetsfrågor 
 
I reglementet för socialnämnden, Svedala kommuns författningssamling 
4:20, framgår att socialnämnden ska utse representanter i referensgrup-
pen för tillgänglighetsfrågor. Teknisk nämnd är ansvarig för referens-
gruppen.  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att för mandatperioden 2015-2018 förrätta följande val: 
 
att utse Carin Falck, BP, och Leif Göthed, S, som representanter i 
referensgruppen för tillgänglighetsfrågor, samt    
 
att översända beslutet till teknisk nämnd.   
 
__________ 
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Sn § 19 
 
Skrivelser och meddelanden 
 
Vård och omsorg 
-          Socialchefens skrivelse till Svedab om vinterträdgårdar daterad     
           2015-01-23  
 
Kommunfullmäktige  
-  Kf § 145, ks § 252 Förslag till Handlingsprogram – Lagen om    
              skydd   mot olyckor 
- Kf § 9 Ks § 294 Delegation avseende ändring av ersättningen     
              inom hemtjänstvalet  
- Kf § 10 Ks § 296 Rapportering av ej verkställda beslut inom       
              LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och 
              SoL (socialtjänstlagen) 
- Kf § 8 Ks § 291 Förslag till ekonomistyrningsprocess 2015 
 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
- Cirkulär 15:2 Utfall i utjämningssystemen 2015 
- Meddelande från styrelsen nr 2 – Stöd till evidensbaserad           

        praktik för god kvalitet inom socialtjänsten – överenskommelse  
        för år 2015 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landting 

 
Socialstyrelsen 
- Meddelandeblad nr 1/2015 - Lex Sarah 
- Nyhetsbrev 2015-01-26 
- Utbildningsmaterial för bättre bemötande och jämlik vård 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
__________ 
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