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Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Naverlönnsalen, kl 18:30-22:30 
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Utses att justera   Daniel Forsberg   
     
Datum för justering 2015-06-11   
     
Underskrifter     
 Sekreterare  Paragrafer 53-63 
  Berit Henryson   
     
 Ordförande    
  Per Mattsson   
     
 Justerande    
    Daniel Forsberg   
     
 
 
 
   ANSLAG/BEVIS 
  
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Socialnämnden   
    
Sammanträdesdatum 2015-06-04   
    
Datum för  
anslags uppsättande 2015-06-12 Datum för  

anslags nedtagande 2015-07-12 
    
Förvaringsplats  
för protokollet Vård och omsorg   
    
Underskrift    
 Ingrid Kjellberg   
 
 
    Utdragsbestyrkande 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-04 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Beslutande             
 

Parti Namn 
M Per Mattsson, ordförande 
M Sofia Lindbom, § 53 
M Ewa Lennerling, §§ 55-63 
BP Carin Falck, 1:e vice ordförande 
C Eva Magnusson  
S Charlotte Persson 
S Leif Göthed  
MP Daniel Forsberg, justerande 
SD Ingrid Pedersen 
SD Tommy Rosenberg 

 
Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, tjänstemän) 
M Ewa Lennerling, §§ 53-54, ersättare 
M Anne Jönsson, ersättare  
FP Carina Engström, ersättare 
S Karl-Erik Evgård, ersättare 
V Jörgen Persson, insynsplats 
 Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman 
 Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 

Ingrid Kjellberg, administratör, sekreterare, §§ 53-57 
Bengt Persson, budget- och redovisningschef, §§ 53-57 
Maria Danielsson, områdeschef Äldreomsorg och Hälso- 
och sjukvård  
Fredrik Palmgren, områdeschef Individ och familjeom-
sorg, LSS och Socialpsykiatri, §§ 53-57 
Joakim Thuresson, kvalitetsstrateg, §§ 53-57 

 
 

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

 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 
   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-04 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 53 
 
Ekonomisk uppföljning 2015-04-30 för socialnämnden 
 
Det föreligger ekonomisk uppföljning 2015-04-30 för socialnämnden.  

 
Budget- och redovisningschefen redogör för resultatet.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-04 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 54        Dnr ks 15.170, sn 15.117 
 
Uppdrag från kommunstyrelsen -  
Framtagande av kompletterande handlingsplan för att nå 
ekonomisk 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. 
 
Socialnämnden redovisade 2015-05-07, § 44, en handlingsplan för att nå 
ekonomisk balans. Då denna handlingsplan inte når ekonomisk balans, 
beslutade kommunstyrelsen 2015-05-25, § 142, följande: 
 
att erinra nämnderna om sitt uppdrag 2015-04-27 som syftar till att budget-
underskottet för 2015 inte ska uppkomma för respektive nämnd, samt  
 
att uppdra åt socialnämnden och bygg- och miljönämnden att till kommun-
styrelsen 2015-06-15 redovisa en handlingsplan för att nå ekonomisk 
balans. 
 
Ordföranden redogör för arbetsgången i framtagande av den kompletterande 
handlingsplanen.  
 
1. Dagens uppdrag 
Vid dagens sammanträde ska, enligt socialnämndens presidium, förslag till 
kompletterande handlingsplan tas fram som syftar till att budgetunderskottet 
för 2015 inte ska uppkomma.  
 
Enligt kommunstyreslens beslut 2015-05-25 har socialnämnden i uppdrag 
att redovisa handlingsplanen för att nå ekonomisk balans 2015 till kommun-
styrelsen 2015-06-15.  

  
2. Grupparbete, framtagande av förslag till besparingar 

 Socialnämndens ledamöter arbetar i två arbetsgrupper enligt följande:  
 
 
 
 
Forts 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-04 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Forts  
Sn § 54 
 
För Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård  
Carin Falck, BP, Eva Magnusson, C, Leif Göthed, S, Ewa Lennerling, M, 
Anne Jönsson, M, Carina Engström, FP, Daniel Forsberg, MP, Tommy 
Rosenberg, SD, och Jörgen Persson, V. 
 
Carin Falck, BP, utses som ordförande i gruppen Äldreomsorg och Hälso- 
och sjukvård. 
 
För LSS och Socialpsykiatri och Individ och familjeomsorg 
Per Mattsson, M, Ingrid Pedersen, SD, Sofia Lindbom, M, Charlotte 
Persson, S, och Karl-Erik Evgård, S.  
 
Per Mattsson, M, utses som ordförande i gruppen LSS och Socialpsykiatri 
och Individ och familjeomsorg.  

 
Grupperna tar fram förslag till besparingar enligt kommunstyrelsens 
uppdrag för att nå budget i balans 2015.  
 
Områdescheferna är tillgängliga i respektive grupp för att svara på frågor.  
 
Socialchefen och budget- och redovisningschefen är tillgängliga för att 
svara på frågor.   
 
I respektive grupp finns sekreterare som dokumenterar de framkomna 
förslagen avseende besparingar/uppdrag.   
 
Förslagen för Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård samt för LSS och 
Socialpsykiatri och Individ och familjeomsorg delas ut. 

 
3. Diskussion i partigrupper/partier 
Respektive arbetsgrupps förslag till besparingar diskuteras i parti-
grupperna/partierna.  

 
4. Partigrupperna/partierna redovisar  
Respektive partigrupp/partier redovisar sitt förslag för att nå ekonomisk 
balans 2015 enligt följande:  

 
 
Forts
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-04 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Forts 
Sn § 54 
 
För 4klövern (Moderaterna, Folkpartiet, Barapartiet och Centerpartiet) : 
4klövern ställer sig bakom arbetsgruppernas samtliga förslag avseende 
besparingar/utredningsuppdrag inklusive en vakanshållning av tjänst inom 
LSS och Socialpsykiatri.  
 
Därutöver lämnas 4klövern följande förslag:  
1) Ge Vård och omsorg i uppdrag att se över bemanningen på dagcentral-

erna och eventuellt komma med förslag till neddragning samt risk- och 
konsekvensbeskrivning.   

2) Ge Vård och omsorg i uppdrag att ta fram förslag till höjning av hyrorna 
inom LSS och särskilt boende. 

3) Yrkar förslag till höjda avgifter enligt det ursprungliga förslaget ”Höjda 
avgifter inom Vård och omsorg”, daterad 2015-01-28 (sn 2015-02-05, § 
16) med tillägg avseende matdistribution med distributionsavgift mot-
svarande 5 kronor (49 kronor plus 5 kronor). 

4) Ge Vård och omsorg i uppdrag att ta fram förslag till höjning av hem-
sjukvårdsavgiften.  

5) Ge Vård och omsorg i uppdrag att ta fram förslag till höjning av avgift 
för korttidsboende.    

 
För Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställer sig bakom arbetsgruppernas 
samtliga förslag avseende besparingar/utredningsuppdrag inklusive en 
vakanshållning av tjänst inom LSS och Socialpsykiatri. 

 
Därutöver lämnas inga ytterligare förslag.  
 
För Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna ställer sig bakom arbetsgruppernas samtliga förslag 
avseende besparingar/utredningsuppdrag inklusive en vakanshållning av 
tjänst inom LSS och Socialpsykiatri. 

 
Därutöver lämnas inga ytterligare förslag.  

 
5. Förslag till beslut om kompletterande handlingsplan  
Socialnämnden diskuterar och beslutar om ”Socialnämndens 
kompletterande handlingsplan för att nå ekonomisk balans 2015”. 

 
Forts
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-04 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Forts 
Sn § 54 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ge Vård och omsorg i uppdrag att se över bemanningen på dagcentral-
erna och eventuellt komma med förslag till neddragning samt risk- och 
konsekvensbeskrivning,   
 
att ge Vård och omsorg i uppdrag att ta fram förslag till höjning av hyrorna 
inom LSS och särskilt boende,  
 
att ge Vård och omsorg i uppdrag att ta fram förslag till höjning av hemsjuk-
vårdsavgiften, samt  
 
att ge Vård och omsorg i uppdrag att ta fram förslag till höjning av avgift för 
korttidsboende, samt  
    
att anta den kompletterande handlingsplanen för att nå ekonomisk balans 
2015 och överlämna den till kommunstyrelsen för information enligt bilaga, 
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-04 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 55 Dnr ks 15.170, sn 15.117 
 
Förslag till höjda avgifter enligt 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. 

 
Socialnämnden beslutade 2015-05-07 att anta en handlingsplan för att nå 
ekonomisk balalans 2015. Handlingsplanen består sammanfattningsvis av 
olika fokusområden och en plan med beslut för att uppnå budget i balans.  
 
I enlighet med handlingsplanen ska följande ärenden behandlas och beslut 
fattas vid dagens sammanträde: höjda avgifter (§ 55), ta bort bemanning 
lördag-söndag samt övriga helgdagar på Holmagårdens dagcentral (§ 56) 
och minskad bemanning på dagverksamhet Linden (§ 57).    

  
Vid socialnämnden 2015-02-05 lämnades en redogörelse av ursprungligt 
förslag om ”Höjda avgifter inom Vård och omsorg”, daterad 2015-01-28. 
Pensionärsrådet har 2015-02-12 lämnat yttrande. Det föreligger förslag till 
”Reviderat förslag höjda avgifter inom Vård och omsorg”, daterad 2015-05-
21. Pensionärsrådet har 2015-05-29 lämnat yttrande.  

 
Till dagens sammanträde föreligger även revidering av Svedala kommuns 
författningssamling 2:06 och 2:09 i enlighet med ovan. 
 
Höjda avgifter inom Vård och omsorg föreslås gälla från och med 2015-10-
01.   
 

  Förslag till beslut  
   
  Socialnämnden beslutar  

 
att anta framlagt förslag till höjda avgifter inom Vård och omsorg och 
revidering av Svedala kommuns författningssamling 2:09 och 2:06 att gälla 
från och med 2015-10-01, samt   
 
 
Forts 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-04 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

  Forts 
  Sn § 55 
 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta framlagt förslag till höjda 
avgifter inom Vård och omsorg och revidering av författningssamling 2:09 
och 2:06 att gälla från och med 2015-10-01.  
 
Trygghetslarm 
Ordföranden Per Mattsson, M, tar tillbaka föreliggande förslag och yrkar att 
avgiften för trygghetslarm höjs med 100 kronor till 250 kronor per månad 
enligt ursprungligt förslag till ”Höjda avgifter inom Vård och omsorg”, 
daterad 2015-01-28. Ewa Lennerling, M, Carin Falck, BP och Eva 
Magnusson, C, yrkar bifall.  

 
Leif Göthed, S yrkar att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kronor till 
200 kronor per månad enligt reviderat förslag. Charlotte Persson, S och 
Daniel Forsberg, MP, yrkar bifall.  
 
Ingrid Pedersen, SD, yrkar att avgiften för trygghetslarm bibehålls till 150 
kronor per månad. Tommy Rosenberg, SD, yrkar bifall.    
 
Ordföranden framställer proposition på bifall till sitt förslag kontra Leif 
Götheds, S, och Ingrid Pedersens, SD, yrkande och finner att socialnämnden 
beslutat enligt ordförandens förslag, men votering begärs då.  
 
Ordföranden framställer proposition på bifall till Leif Götheds yrkande 
kontra Ingrid Pedersens yrkande, och finner att socialnämnden beslutat att 
uppta Leif Götheds yrkande som motförslag.  

 
Ordföranden framställer proposition på bifall till sitt förslag kontra Leif 
Götheds förslag och finner att socialnämnden beslutat enligt ordförandens 
förslag, men votering begärs då.  
 
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill bifalla 
ordförandens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har 
socialnämnden beslutat enligt Leif Götheds yrkande.  
 
Omröstningen ger till resultat 4 ja och 5 nej.  
 
För ja-proposition röstar: Per Mattsson, M, Carin Falck, BP, Eva 
Magnusson, C, och Ewa Lennerling, M. 
 
Forts  
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-04 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Forts 
Sn § 55 
 
För nej-proposition röstar: Leif Göthed, S, Ingrid Pedersen, SD, Charlotte 
Persson, S, Daniel Forsberg, MP, och Tommy Rosenberg, SD.  
 
Socialnämnden har beslutat enligt Leif Götheds förslag.  
 
Matdistribution 
Ordföranden Per Mattsson, M, tar tillbaka föreliggande förslag och yrkar att 
avgiften för matdistribution höjs med 6 kronor till 49 kronor per portion 
plus distributionsavgift om 5 kronor. Ewa Lennerling, M, Carin Falck, BP 
och Eva Magnusson, C, yrkar bifall.  
 
Leif Göthed, S, yrkar att avgiften för matdistribution höjs med 2 kronor till 
45 kronor per portion och att ingen distributionsavgift tas ut.  
 
Ordföranden framställer proposition på bifall till sitt förslag kontra Leif 
Götheds förslag och finner att socialnämnden beslutat enligt ordförandens 
förslag, men votering begärs då.  

 
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill bifalla 
ordförandens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har 
socialnämnden beslutat enligt Leif Götheds  förslag.  
 
Omröstningen ger till resultat 4 ja och 5 nej.  
 
För ja-proposition röstar: Per Mattsson, M, Carin Falck, BP, Eva 
Magnusson, C, och Ewa Lennerling, M. 
 
För nej-proposition röstar: Leif Göthed, S, Ingrid Pedersen, SD, Charlotte 
Persson, S, Daniel Forsberg, MP, och Tommy Rosenberg, SD.  
 
Socialnämnden har beslutat enligt Leif Götheds förslag.   
 
 
 
 
 
 
 
Forts 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-04 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Forts 
Sn § 55 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att avgift för trygghetslarm höjs med 50 kronor till 200 kronor per månad, 
 
att avgiften för matdistribution höjs med 2 kronor till 45 kronor per portion, 
 
att kostavgift i särskilt boende höjs med 150 kronor till 2 820 kronor per 
månad, 
 
att i övrigt anta framlagt reviderat förslag, daterad 2015-05-21, och 
revidering av Svedala kommuns författningssamling 2:09 och 2:06 att gälla 
från och med 2015-10-01, samt  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta framlagt förslag till höjda 
avgifter inom Vård och omsorg och revidering av författningssamling 2:09 
och 2:06 att gälla från och med 2015-10-01.  
 
__________ 
 
Per Mattsson, M, Carin Falck, BP, Eva Magnusson, C och Ewa Lennerling, 
M, reserverar sig mot muntligt mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 
 
__________
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-04 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 56  Dnr ks 15.170, sn 15.117 
 
Förslag till att ta bort bemanning lördag-söndag samt  
övriga helgdagar på Holmagårdens dagcentral enligt  
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. 

 
Socialnämnden beslutade 2015-05-07 att anta en handlingsplan för att nå 
ekonomisk balalans 2015. Handlingsplanen består sammanfattningsvis av 
olika fokusområden och en plan med beslut för att uppnå budget i balans.  
 
I enlighet med handlingsplanen ska följande ärenden behandlas och beslut 
fattas vid dagens sammanträde: höjda avgifter (§ 55), ta bort bemanning 
lördag-söndag samt övriga helgdagar på Holmagårdens dagcentral (§ 56) 
och minskad bemanning på dagverksamhet Linden (§ 57).    
 
Det föreligger skrivelse om att ta bort bemanning lördag-söndag samt övriga 
helgdagar på Holmagårdens dagcentral och dess konsekvenser, daterad 
2015-05-21.   
 
MBL-förhandling är genomförd 2015-06-03.  

 
  Socialnämnden beslutar  

 
att anta framlagt förslag att ta bort bemanning lördag-söndag samt övriga 
helgdagar på Holmagårdens dagcentral.  
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-04 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 57  Dnr ks 15.170, sn 15.117 
 

Förslag till minskad bemanning på dagverksamhet Linden 
enligt 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. 

 
Socialnämnden beslutade 2015-05-07 att anta en handlingsplan för att nå 
ekonomisk balalans 2015. Handlingsplanen består sammanfattningsvis av 
olika fokusområden och en plan med beslut för att uppnå budget i balans.  

 
I enlighet med handlingsplanen ska följande ärenden behandlas och beslut 
fattas vid dagens sammanträde: höjda avgifter (§ 55), ta bort bemanning 
lördag-söndag samt övriga helgdagar på Holmagårdens dagcentral (§ 56) 
och minskad bemanning på dagverksamhet Linden (§ 57).    
 
Det föreligger skrivelse om minskad bemanning på dagverksamhet Linden 
och dess konsekvenser, daterad 2015-05-27.  
 
MBL-förhandling är genomförd 2015-06-03.  
 

  Socialnämnden beslutar  
 
att anta framlagt förslag till minskad bemanning på dagverksamhet Linden.   
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-04 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 58 Dn ks 15.132, sn 15.111 
 
Yttrande avseende Bovieran AB; Ansökan om markan-
visning på del av fastigheten Svedala 25:12 på området  
vid väg 108 
 
Bovieran AB har i skrivelse 2015-04-23 ansökt om markanvisning på del av 
fastigheten Svedala 25:12 på området vid väg 108 för uppförandet av ett 
Bovieranhus. Bovieranhuset inriktar sig på åldergruppen + 55 år. 
 
Kommunstyrelsen överlämnade 2015-04-27 ärendet till socialnämnden för 
yttrande senast 2015-06-08 och till samhällsbyggnadschefen för yttrande 
senast 2015-05-29 med avseende på upprättande av förslag till detaljplan för 
aktuellt område. 

 
Det föreligger yttrande från socialchefen, daterad 2015-05-25 där social-
nämnden föreslås att i yttrande till kommunsstyrelsen framföra att social-
nämnden inte har något att erinra mot Bovieran AB och deras ansökan.   
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom föresliggande yttrande avseende Bovierans AB, samt  
 
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.   
 
__________ 
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Socialnämnden 
 

 2015-06-04 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 59 Dnr sn 15.92 
 
Yttrande över remiss Ds 2015:18 Patientrörlighet inom EES-
vissa kompletterande förslag 

 
Socialdepartamentet har berett kommunen tillfälle att senast 2015-06-24 
lämna synpunkter på remissen Ds 2015:18 Patientrörlighet inom EES – 
vissa kompletterande förslag. Promemorian innehåller förslag till 
kompletteringar av det svenska genomförandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård.  
 
Kompletteringarna föreslås med anledning av den kritik som den Euro-
peiska kommissionen har riktat mot Sverige.  

 
Det föreligger yttrande från medicinskt ansvarig sjuksköterska, daterad 
2015-05-21 där Svedala kommuns föreslås att i yttrande till Socialdeparte-
mentet framföra att Svedala kommun ställer sig bakom de förslag till 
kompletteringar som presenteras i remiss Patientrörlighet inom EES- vissa 
kompletterande förslag. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att Svedala kommun ställer sig bakom de förslag till kompletteringar som 
presenteras i remiss Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande 
förslag, samt  
 
att översända yttrandet till Socialdepartementet.  
 
__________ 
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 60 
 
Extra sammanträde i socialnämnden  

 
Det föreligger förslag till extra sammanträde i socialnämnden 2015-06-25 
(torsdag) med start klockan 18:30 i sammanträdesrum Naverlönnsalen.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa extra sammanträde i socialnämnden 2015-06-25, kl 18:30 i 
sammanträdesrum Naverlönnsalen.  
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-04 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 61 
 
Vård och omsorg informerar  
 
Ordförande informerar om: 
 
- Pensionärsrådets sammanträde 2015-05-29. Ordföranden informerade om  
  ärendet avseende socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2015 
  och beslut.  
 
Socialchefen informerar om: 
 

-     Delegationsbeslut leverantör Hemtjänstval S & O Städservice AB 
avseende serviceinsatser inom hemtjänstvalet. 

   
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-04 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 62 
 
Delegerade ärenden 
 
Delegerade ärenden sidnr 299-347 enligt författningssamling 4:09 
”Delegationsförteckning för socialnämnden” för perioden 2015-04-28—
2015-05-27. 
 
Delegerade ärenden för perioden finns tillgängliga vid sammanträdet.  
 

 Socialnämnden beslutar 
 

att lägga delegationsbeslut sidnr 299-347 för tiden 2015-04-28—2015-05-27  
till handlingarna.  
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-04 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 63 
 
Skrivelser och meddelanden 
 
Kommunstyrelsen 
- Ks § 105 Godkännande av ansökan till Europeiska Socialfonden     

        avseende JobbFokus 
- Ks § 126 Ekonomisk uppföljning för januari-mars 2015 
 
Kommunfullmäktige 
- Kf § 85 Ks § 125 Överföring av investeringsmedel från 2014 till     

        2015 samt ombudgetering av investeringsprojekt 2015 
- Kf § 86 Ks § 127 Ändring av kommunbidrag för 2015 
 
Svedala kommun, kansliet 
- Minnesanteckningar – Möte om uppföljning av färdtjänstavtalet,     

         2015-05-08 
 
Vård och omsorg 
- Brev – Vård och omsorg tillhanda, 2015-05-13 
- Svar på brev – Vård och omsorg tillhanda, 2015-05-19 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
- Beslut – Tillsyn av HVB barn och unga vid Erlandsdal, Svedala,     

        2015-05-06 
- Beslut – Socialnämndens förteckning i SKÅNE län över barn som  

        vistas i familjehem eller annat enskilt hem avseende år 2014, 2015- 
        05-19 

 
Regeringen, Socialdepartementet 
- Uppdrag att ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa        

        uppdragsutbildningar, 2015-04-30 
 
Skrivelser och meddelande för påseende under sammanträdet 
 
Socialstyrelsen 
- Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 
 
Myndigheten för vårdanalys 
- Tandlösa tandvårdsstöd – en analys av hur tandvårdsstöd fungerar  

        för den äldre befolkningen 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 
__________ 
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