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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Beslutande             
 

      
Parti Namn 
M Per Mattsson, ordförande 
M Sofia Lindbom 
BP Carin Falck, 1:e vice ordförande,  
C Eva Magnusson, justerande 
S Charlotte Persson 
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 Karl-Erik Evgård, ersättare 
MP Daniel Forsberg, ersättare 
V Jörgen Persson, insynsplats 
 Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman 
 Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 

 Bengt Persson, ekonom  
 Fredrik Palmgren, områdeschef Individ och familjeom-     
 sorg, LSS och Socialpsykiatri 
 Maria Danielsson, områdeschef Äldreomsorg och Hälso-   
 och sjukvård 
  

  
 

Partibeteckningar  
M Moderata samlingspartiet 
S Socialdemokraterna 
SD Sverigedemokraterna 
FP Folkpartiet 
BP Barapartiet 
MP Miljöpartiet 
C Centerpartiet 
V Vänsterpartiet 
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Sn § 20 Dnr sn 15.60 
 
Bokslut 2014 
 
Kommunförvaltningen har upprättad bokslut för 2014.  
 
Från Vård och omsorg föreligger ”Årsredovisning Vård och omsorg 
2014” som ingår i bokslutet. 
 
Socialchefen och områdescheferna redogör för sina respektive områden. 
Socialchefen redogör för bokslutet i sin helhet.  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att till kommunstyrelsen överlämna det föreliggande bokslutet.  
 
__________ 
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Sn § 21 
 
Begäran om överföring av investeringsmedel från 2014  
till 2015  
 
Med anledning av att investeringsprojektet ”Gemensamhetslokal Bara” 
inte har avslutats under 2014 föreligger begäran från ekonomienheten om 
överföring av investeringsmedel motsvarande 502 tkr till 2015 års 
investeringsbudget. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att föreslå kommunfullmäktige att överföra motsvarande 502 tkr från 
2014 till 2015 års investeringsbudget för att färdigställa investerings-
projektet ”Gemensamhetslokal Bara”.  
 
__________ 
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Sn § 22 Dnr sn 15.40 
 
Förslag till internbudet 2015  
 
Det föreligger förslag till internbudget för Vård och omsorg.  
 
Socialnämnden beslutar  
 
att anta förslag till internbudget för Vård och omsorg 2015. 
 
__________ 
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Sn § 23 Dnr sn 15.61 
 
Förslag till övergripande mål för socialnämnden 2016-2018 
 
Det föreligger förslag till övergripande mål för socialnämnden under 
innevarande mandatperiod. 

 
De övergripande målen ska utgå från Svedala kommuns vision:  
 
Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i 
Öresundsregionen med utmärkta kommunikationer, ett konkurrens-
kraftigt näringsliv och kommunala kärnverksamheter av högsta klass. 
 
De övergripande målen ska beskriva ett resultat eller ett önskat läge som 
socialnämnden vill uppnå med sin verksamhet och ska ha fokus på 
medborgare/brukare (det vill säga målen måste tillföra mervärde för 
medborgarna). 

   
  Förslag till övergripande mål för socialnämnden 2016-2018: 
 

Medborgarens möjlighet att känna delaktighet och att leva ett själv-
ständigt liv främjas genom att erbjudas god omsorg och insatser av hög 
kvalitet.  

 
  Genom öppenhet och tydliga prioriteringar vet medborgaren vad 
  hon eller han kan förvänta sig av Vård och omsorg.  

 
  Socialnämnden beslutar 
 

  att anta föreliggande övergripande mål för socialnämnden 2016-2018,   
  samt 
 
  att överlämna förslag till övergripande mål för socialnämnden 2016-2018  
  till budgetberedningen via ekonomienheten.  
 
  __________ 
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Sn § 24 Dnr sn 15.44 
 
Förslag till riktlinjer för hemtjänsten  
 
Det föreligger förslag till nya riktlinjer för hemtjänsten (Svedala 
kommuns författningssamling 1:28). De nuvarande riktlinjerna är enligt 
begäran utskickade till nämndens ledamöter.  
 
Information om översynen av nuvarande riktlinjer för hemtjänsten 
lämnades i beredningen för vård och omsorg 2014-12-11, § 83. 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2015-02-05, § 16, lämnades informa-
tion om förändringar i förslaget till nya riktlinjer för hemtjänsten jämfört 
med nuvarande 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 beslutade 2015-02-05 att ge Vård och omsorg i uppdrag 
att ta fram vilka alternativa möjligheter det kan finnas att handha rastning 
av hund efter 3 månader enligt förslaget till nya riktlinjer för 
hemtjänsten. 
 
Pensionärsrådet har beretts tillfälle att avge yttrande på förslaget till nya 
riktlinjer för hemtjänsten till socialnämnden.  
 
Rådet beslutade 2015-02-12 att föreslå tillägget att beträffande rastning 
av hund ska den, som tidigare beviljats detta, få behålla denna tjänst så 
länge brukaren har hunden hemma hos sig och att för övrigt godkänna 
föreliggande förslag till ”Riktlinjer för hemtjänsten”.  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva gällande riktlinjer från 2005 
från och med 2015-05-31,  
 
att anta förslaget till ”Riktlinjer för hemtjänsten”, samt  
 
att riktlinjerna ska gälla från och med 2015-06-01. 
 
__________ 
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Sn § 25 Dnr sn 15.25 
 
Förslag till delegationsförteckning för socialnämnden 
 
Det föreligger förslag (förslag 2 samt kompletteringar i förslag 2) till ny 
delegationsförteckning för socialnämnden  
(Svedala kommuns författningssamling 4:09).  

 
Vid socialnämndens sammanträde 2015-02-05 lämnades 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 färg.  

 
Socialnämnden beslutar  
 
att anta föreliggande förslag till ”Delegationsförteckning för 
socialnämnden”, att gälla från och med 2015-04-01.  

 
__________ 
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Sn § 26 Dnr ks 14.54 
 
Redovisning av användning av medel år 2014 avseende 
prestationsersättning för kvalitetsarbetet inom 
äldreomsorgen och socialpsykiatrin 
 
Socialchefen redovisar användning av medel för 2014 avseende 
prestationsersättning för kvalitetsarbete inom äldreomsorgen och inom 
socialpsykiatrin. 

 
Samanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 
Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre är en överens-
kommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.  
 
Regeringen har sedan 2007 avsatt stimulansmedel för att stödja 
kommuner och landsting i deras arbete med att höja kvaliteten i 
äldreomsorgen. Från och med 2010 förändrades successivt 
stimulansbidraget till ett prestationsbaserat bidrag. De medel som staten 
avsätter och sedan fördelar i slutet av året görs enligt en prestations- och 
resultatbaserad modell där krav och mål successivt höjs. Överenskom-
melsen gällde till och med den 31 december 2014. 

 
Ersättningen fördelades 2014 utifrån prestation inom följande områden:  
- sammanhållen vård och omsorg 
- förebyggande arbetssätt 
- god vård vid demenssjukdom 
- god läkemedelsbehandling 
- god vård i livets slut 

 
För 2014 fördelades 1 040 174 kr till Svedala kommun. 

 
Överenskommelse inom området psykisk ohälsa   
År 2012 beslutade regeringen om en handlingsplan för psykisk ohälsa, 
PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2012–2016. I planen prioriteras två målgrupper: barn och unga 
samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 
problematik.  
 
 
 
Forts 
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Forts 
Sn § 26 
 
Utifrån handlingsplanen PRIO har staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) ingått årliga överenskommelser om stöd till riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa. Medlen till kommuner och 
landsting fördelas enligt en prestations- och resultatbaserad modell där 
krav och mål successivt höjs.  

 
Enligt 2014 års överenskommelse skulle staten att fördela medel till de 
kommuner och landsting som klarar uppställda grundkrav och 
prestationsmål i överenskommelsen. Fördelningen av medlen är baserad 
på antal invånare inom respektive län. 
 
För 2014 fördelades 546 tkr till Svedala kommun. 

 
Förslag till användningsområden avseende prestationsersättning 2014 

 
-    Erhållen prestationsersättning 2013 användes i huvudsak till en 

ny försöksverksamhet i form av så kallat hemtagningsteam inom 
hemtjänst och hemsjukvård. Syftet med försöksverksamheten var 
att öka tryggheten för de mest sjuka äldre, få en mer samman-
hållen vård och omsorg samt minska behovet av korttidsvård. 
Utvärdering av projektet visar att verksamheten uppfyllt sitt mål 
och bör fortsätta men med mindre personalresurser. 500 tkr 
används för att kunna fortsätta verksamheten hemtagningsteam.  
 

-   100 tkr används till handledning av kommunens sjuksköterskor 
 

-   För att arbeta förebyggande samt för att öka kunskapen om 
psykisk funktionsnedsättning planeras två psykiatridagar för 
allmänheten 2015. Kostnaden för dagarna är 10 tkr. 
 

-   30 tkr används för utbildning av personal inom socialpsykiatrin. 
Inventering ska göras om någon utbildning kan samordnas 
tillsammans med personal från Individ och familjeomsorg. 
 

 
 

 
 
Forts 
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Sn § 26 

 
-   Återstående prestationsersättning 900 tkr används för att 

finansiera befintlig öppen verksamhet. Socialnämnden har en 
ansträngd ekonomi och prestationsersättningen innebär att 
besparingar i öppen verksamhet kan undvikas 2015. Det är viktigt 
att beakta att detta är en ekonomisk förstärkning av engångs-
karaktär och kan endast verkställas 2015. 

 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av användning av medel år 2014 avseende 
prestationsersättning för kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen och 
socialpsykiatrin, samt  
 
att godkänna framlagt förslag till användningsområden för 
prestationsersättning 2014.  
 
__________  
 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 
   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-03-05 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 27 Dnr sn 15.26 
 
Återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap 18 § 
Alkohollagen 
 
Restaurang Etaliano anmälde 2015-02-09 om upphörande av 
serveringstillstånd enligt 9 kap 11 § Alkohollagen eftersom att 
verksamheten har upphört. Verksamheten upphörde 2014-10-01 på egen 
begäran. 

 
Socialnämnden beslutar  
 
att enligt 9 kap 18 § Alkohollagen återkalla serveringstillstånd enligt 8 
kap 2 § Alkohollagen för Restaurang Etaliano, organisationsnummer 
831223-6295, då tillståndet ej längre utnyttjas. 
 
__________ 
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Sn § 28 Dnr sn 15.40 
 

Möjligheten att låta annan utförare än kommunen vara 
ickevalsalternativ inom hemtjänstens serviceuppgifter 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-27 att uppdra åt socialnämnden att 
utreda möjligheten att låta annan utförare än kommunen vara 
ickevalsalternativ inom hemtjänstens serviceuppgifter.  
 
Utredningsuppdraget skulle redovisas till kommunstyrelsen senast 2015-
03-31. 
 
Kommunfullmäktige i Svedala kommun har beslutat att införa ett 
valfrihetssystem enlig lag om valfrihetssystem, benämnt hemtjänstval.  
Hemtjänstvalet innebär att personer som beviljas hemtjänst av kommun-
ens biståndshandläggare kan välja vem som ska utföra insatserna. Det 
kan vara kommunens egen hemtjänst eller ett företag eller en organisa-
tion som kommunen har godkänt och tecknat kontrakt med. Personer som 
inte kan eller inte vill välja får kommunens hemtjänst som utförare 
(ickevalsalternativ). 
 
De serviceinsatser som omfattas av hemtjänstvalet är städning och inköp. 
 
Ickevalsalternativet blir sällan aktuellt. Brukarna är aktiva i sina val av 
utförare och har en uppfattning om de önskar att kommunen eller annan 
utförare ska verkställa insatsen.  
 
Bedömningen är att om annan utförare än kommunen blir ickevals-
alternativ skulle få brukare vara berörda av förändringen dock skulle det 
innebära en utökad administration för kommunens biståndshandläggare.  
 
Det är varje kommun som beslutar om valfrihetssystem ska införas och 
inom vilka områden, vilka krav som ska ställas och hur ersättningen ska 
utformas. Det vanligaste är att kommunen tillämpar lagen om valfrihets-
system, LOV, men även lagen om offentlig upphandling, LOU, kan bli 
aktuell. Vill socialnämnden att valfrihetssystemet ska utökas kan Vård 
och omsorg utreda om detta vore lämpligt inom fler verksamhetsom-
råden.  
 
 
Forts 
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Sn § 28 
 
Pensionärsrådet beslutade 2014-11-27, pe § 46, att uttala och lämna till 
socialnämnden att efter ett yrkande från ledamot i pensionärsrådet påtala 
att pensionärsrådet vill vara med i den kommande utredningen avseende 
service inom hemtjänsten, ickevalsalternativ inom hemtjänstvalet.   
 
Socialnämnden beslutar  
 
att överlämna föreliggande svar till kommunstyrelsen. 
 
__________ 
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 Sn § 29 
 
Vård och omsorg informerar  
 

-   Socialnämnden beslutade 2015-02-05 att ge Vård och omsorg i 
uppdrag att ta fram självkostnadspris avseende kost och matdistri-
bution. Socialchefen redogör för uppdraget. Självkostnadspriset 
för en portion kost är 61 kronor. Priset för matdistribution 
(hemtjänstpersonal och bilar) är cirka 25 kronor per portion. Det 
innebär att totalt är självkostnadspriset cirka 86 kronor per 
portion.  

-   Pensionärsrådets protokoll 2015-02-12. 
 

Socialnämnden beslutar 
 

att lägga informationen till handlingarna.  
 
__________ 
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Sn § 30 
 
Skrivelser och meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 
- Kf § 26 Ks § 29 Tillägg till taxa för tillstånds- och 

tillsynsverksamhet enligt alkohollagen avseende tillsynsavgift 
avseende folköl 

 
Kommunstyrelsen 
- Ks § 30 Åtgärder efter uppföljning av intern kontrollplan 
- Ks § 31 Underlag för delegationsförteckning för övriga nämnder 
 
Pensionärsrådet 
- Pe § 9 Översyn av nuvarande ”Riktlinjer för hemtjänst” 
- Pe § 10 Höjda avgifter inom Vård och omsorg 
- Pe § 46 Yrkande från ledamot i pensionärsrådet – avseende        

        socialnämndens kommande utredning avseende hemtjänst i         
        Svedala kommun 

- Pe § 12 Vård och omsorg informerar 
- Pe § 6 Svedala kommuns författningssamling 4:13 –                    

        ”Reglemente för pensionärsrådet i Svedala kommun” 
 
Socialstyrelsen 
- Socialstyrelsen kommer att genomföra ”Vad tycker de äldre om 

        äldreomsorgen?” och Kommun- och enhetsundersökningarna,    
        vård och omsorg om äldre år 2015 

- Utvecklingsmedel för arbete mot våld 
 
Anhörigas riksförbund AHR 
- Till engagerade och ansvariga för anhörigfrågor – Nu är det        

        dags för ännu en Anhörigriksdag och ni hälsas välkomna till       
        Varberg den 5-6 maj 

 
Nka  
- Välkommen till den 6:e internationella anhörigkonferensen 
 
Region Kronoberg 
- Äldreomsorgens utmaningar – regeringens perspektiv.                

        Tylösandsdagarna 2015 
 
Forts 
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Sn § 30 
 
Sveriges Kommuner och Landsting – SKL 
- Information om statliga stimulansmedel aktuella för Skåne län    

        genom överenskommelse mellan SKL och regeringen 2015         
        avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård 

 
Länsstyrelsen Skåne 
- Inbjudan att ansöka om statsbidrag för förebyggande insatser      

        mot hedersrelaterat våld och förtryck 2015 
 
Kommunförbundet Skåne 
- Nytt hälso- och sjukvårdsavtal: Översiktlig analys av de              

        ekonomiska konsekvenserna vid införande av gemensamma        
        hemsjukvårdsteam samt beräkningsmodell för de enskilda           
        kommunerna 

 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
__________ 
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Sn § 31 
 
Fråga om flyktinghandläggning 
 
Ann Engqvist, MP, frågar om Svedala kommuns övergripande 
flyktinghandläggning. 
 
Vård och omsorg ansvarar för ensamkommande barn och ungdomar. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att Vård och omsorg besvarar frågan om ensamkommande barn och 
ungdomar vid nästa sammanträde 2015-04-09.     
 
__________ 
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