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Underskrift    
 Ingrid Kjellberg   
 
 
    Utdragsbestyrkande 
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 2015-05-07 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Beslutande             
 

Parti Namn 
 
M Per Mattsson, ordförande 
M Sofia Lindbom 
FP Carina Engström  
M Anne Jönsson 
S Torbjörn Sköld, 2:e vise ordförande 
S Leif Göthed, justerande 
MP Ann Engqvist 
SD Ingrid Pedersen 
SD Gunnel Landström 

 
Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, tjänstemän) 
S Charlotte Persson, ersättare  
S Karl-Erik Evgård, ersättare 
MP Daniel Forsberg, ersättare 
V Jörgen Persson, insynsplats 
 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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Sn § 44 Dnr ks 15.170, sn 15. 
 
Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2015 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-27, § 126, att uppdra åt social-
nämnden att i samband med ekonomisk uppföljning per 2015-04-30 
redovisa en handlingsplan för att nå ekonomisk balans för 2015, vilket 
uppdrag även gäller övriga nämnder som visar ett prognostiserat underskott 
vid uppföljningen 2015-04-30. 
 
Det föreligger förslag till ”Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i 
balans 2015”, daterad 2015-05-07.  
 
Socialchefen redogör för preliminärt ekonomiskt resultat efter 4 månader 
2015, handlingsplanens fokusområden och dess resultat samt beslut i Vård 
och omsorgs ledningsgrupp och i socialnämnden.  
 
Ordföranden redogör för beslut som kommer att tas i socialnämnden 2015-
06-04 och framtida utredningsuppdrag.    
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta föreliggande handlingsplan i sin helhet och överlämna den till 
kommunstyrelsen, samt 
 
att uppdra åt ordföranden att i samråd med 2:e vice ordföranden göra 
erforderliga förändringar.  
 
__________ 
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Sn § 45 
 
Personalföreträdare i socialnämnden 
 
Den ändrade politiska organisationen med nämnder 2015-01-01 gör att 
reglerna i 7 kap kommunallagen om personalföreträdare blir tillämpliga i 
respektive nämnd.  

 
Personalföreträdarna utses särskilt för varje nämnd bland de anställda hos 
kommunen, i första hand bland dem som är anställda inom nämndens 
verksamhetsområde. Personalföreträdarna utses av de lokala fackliga 
organisationer som kommunen har kollektivavtal med.  
 
En ordinarie personalföreträdare och en ersättare utses från varje 
huvudorganisation. Ersättarna ska endast närvara om ordinarie 
personalföreträdare ej kan delta.  
 
De lokala fackliga organisationerna har utsett följande personalföreträdare:  
  
LO (Kommunal)  
Malin Göthe som ordinarie personalföreträdare och Camilla Green som 
ersättare.  
 
SACO (Fysioterapeuterna, SSR, FSA) 
SACO har ännu inte utsett personalföreträdare. 
 
TCO (Vårdförbundet, Vision, Ledarna) 
Annelie Lindsjö-Arildsson, Vision, som ordinarie personalföreträdare och 
Carina Boklund, Vårdförbundet, som ersättare.   

 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.    
 
__________ 
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Sn § 46 Dnr sn 15.81  
 
Erbjudande att teckna avtal gällande deltagande  
och finansiering av en regional utvecklingsenhet på 
Kommunförbundet Skåne 
 
Det föreligger skrivelse från Vård och omsorg, daterad 2015-04-28.   
 
Svedala kommun har fått ett erbjudande att teckna avtal med Kommun-
förbundet Skåne gällande deltagande och finansiering av en regional 
utvecklingsenhet för Socialtjänst, vård och omsorg i Skåne med uppdrag  
att stödja kunskapsutveckling samt att understödja arbetet mot en evidens-
baserad praktik.  
 
Förslaget är ett treårigt avtal från och med 2016-0-01 till och med         
2019-01-01. Erbjudandet att teckna avtalet innebär en kostnad på 130 992 
kronor per år och en total kostnad för hela avtalsperioden på 392 976 
kronor.  
 
Ledningsgruppen Vård och omsorg gör bedömningen att vinsterna med att 
ingå avtalet inte är tillräckligt stora. Eftersom det är oklart vilka prioriterade 
satsningar som den regionala utvecklingsenheten ska arbeta med är det svårt 
att förutse hur de behov vad gäller stöd i utvecklingsfrågor som Vård och 
omsorg kommer att ha framöver skulle tillgodoses genom att tacka ja till 
föreslaget avtal.    
 
Socialnämnden beslutar 
 
att Svedala kommun tackar nej till erbjudandet att teckna avtal gällande 
deltagande och finansiering av en regional utvecklingsenhet på 
Kommunförbundet Skåne.  
 
__________ 
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 Sn § 47 
 
Val av ledamöter som kontaktpolitiker inom Vård och 
omsorg 2015-2018 
 
Under förra mandatperioden har ledamöterna i beredningen för vård och 
omsorg utsetts och fungerat som kontaktpolitiker för de olika områdena 
inom Vård och omsorg. Som kontaktpolitiker åtar man sig att: 
 
- representera socialnämnden och informera om dess beslut 
- vara den politiska kontakten för brukare och anhöriga 
- delta i möten med brukare och anhöriga 
- besöka verksamheten 
- ingå i arbetsgrupper tillsammans med Vård och omsorgs tjänstemän m fl 
 
För innevarande mandatperiod 2015-2018 ska kontaktpolitiker utses enligt 
följande: 
 
Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård: 5 ordinarie ledamöter och 5 
ersättare. 
 
LSS och Socialpsykiatri och Individ och familjeomsorg: 4 ordinarie 
ledamöter och 4 ersättare. 

 
De två kontaktpolitikergrupperna tar fram program för uppdraget 
tillsammans med respektive områdeschef.  
  
Kontaktpolitikernas uppdrag ska utvärderas årligen och information ges i 
socialnämnden.  
 
Socialnämnden beslutar  
 
att utse följande ledamöter som kontaktpolitiker 2015-2018 för Äldreom-
sorg och Hälso- och sjukvård: Carin Falck, BP, Eva Magnusson, C, 
Torbjörn Sköld, S, Leif Göthed, S, Gunnel Landström, SD, Ewa Lennerling, 
M, Anne Jönsson, M, Carina Engström, FP, Daniel Forsberg, MP och 
Tommy Rosenberg, SD, samt  
 
att utse följande ledamöter som kontaktpolitiker 2015-2018 för LSS och 
Socialpsykiatri och Individ och familjeomsorg: Per Mattsson, M, Staffan 
Widell, M, Ann Engqvist, MP, Ingrid Pedersen, SD, Sofia Lindbom, M, 
Charlotte Persson, S, Karl-Erik Evgård, S och Birgitta Löfgren, SD.   
__________ 
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Sn § 48 Dnr ks 15.162, sn 15.102 
 
Medborgarförslag om att en centrumringlinje nom 
färdtjänsten anordnas i Svedala tätort 
 
Ann-Magreth Albin, Araliagränd 1, 233 63 Bara har i medborgarförslag 
föreslagit att en centrumringlinje inom färdtjänsten anordnas i Svedala tätort 
vid nästa upphandling av färdtjänsten. 
 
Kommunfullmäktigte beslutade 2015-04-15 att till socialnämnden 
överlämna medborgarförslaget för beredning. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att ge Vård och omsorg i uppdrag att ta fram förslag till svar på med-
borgarförslaget. 
 
__________ 
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Sn § 49 
 
Vård och omsorg informerar  
 
Ordförande informerar om: 
- Pensionärsrådets sammanträde 2015-04-16. 

   
Socialnämnden beslutar 

 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
__________ 
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Sn § 50 
 
Delegerade ärenden 
 
Delegerade ärenden sidnr 243-298 enligt författningssamling 4:09 
”Delegationsförteckning för socialnämnden” för perioden 2015-04-01—
2015-04-27. 
 
Delegerade ärenden för perioden finns tillgängliga vid sammanträdet.  
 

 Socialnämnden beslutar 
 

att lägga delegationsbeslut sidnr 243-298 för tiden 2015-04-01—2015-04-27 till 
handlingarna.  
 
__________ 
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Sn § 51 
 
Skrivelser och meddelanden 
 
Kommunstyrelsen 
- Ks § 76 Strategisk lokalförsörjningsplan för Svedala kommun,        

       2016-2026 
- Ks § 87 Möjligheten att låta annan utförare än kommunen vara        

       ickevalsalternativ inom hemtjänstens serviceuppgifter 
 
Kommunfullmäktige 
- Kf § 54 Ks § 75 Rutin för prövning av återbesättande av tjänster 
- Kf § 58 Ks § 85 Rapportering av ej verkställda beslut inom LSS      

       (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och SoL       
       (socialtjänstlagen) 

- Kf § 59 Ks § 86 Förslag till riktlinjer för hemtjänsten 
 
Länsstyrelsen Skåne 
- Beslut 2015-04-08 Statsbidrag till verksamhet med personligt          

       ombud 
 
Sveriges Kommuner och Landsting SKL 
- Nyhetsbrev - Socialtjänst nr 17 april 2015 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 
 
__________ 
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Sn § 52 
 
Ordförandejour socialnämndens utskott – arvode 
 
Socialnämndens ordförande Per Mattsson, M, föreslår att ledamot i 
socialnämndens utskott Carin Falck, BP, erhåller fast arvode 3 000 kronor 
per månad, de månader då hon har ordförandejour i socialnämndens utskott. 
Uppdraget kräver tillgänglig beslutsfattare dygnet runt. 
 
I övrigt ska sammanträdesarvode utgå enligt reglementet rörande 
sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala 
kommun (5:04) när Carin Falck har jouruppdrag i egenskap av ledamot i 
socialnämndens utskott. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna Carin Falck, BP, erhåller fast arvode om 3 000 kronor per 
månad, de månader då hon har ordförandejour i socialnämndens utskott,  
 
att sammanträdesarvode i övrigt ska utgå enligt reglementet rörande 
sammanträdesersättning m m till kommunal förtroendevalda i Svedala 
kommun när Carin Falck har jouruppdrag i egenskap av ledamot i 
socialnämndens utskott, samt 
 
att överenskommelsen ska gälla fr o m 2015-03-01. 
 
__________ 
 
 
Ingrid Pedersen, SD, reserverar sig mot beslutet.  
 
__________ 
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