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   ANSLAG/BEVIS 
  
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Datum för  
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 Ingrid Kjellberg   
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 2015-06-25 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Beslutande             
 

Parti Namn 
M Per Mattsson, ordförande 
M Ewa Lennerling 
BP Carin Falck, 1:e vice ordförande 
FP Carina Engström 
S Torbjörn Sköld, 2:e vice ordförande 
S Leif Göthed  
MP Ann Engqvist 
SD Ingrid Pedersen, justerande 
SD Tommy Rosenberg 

 
Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, tjänstemän) 
M Anne Jönsson, ersättare  
S Charlotte Persson, ersättare 
S Karl-Erik Evgård, ersättare 
V Jörgen Persson, insynsplats 
 Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman 
 Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 

Joakim Thuresson, kvalitetsstrateg, §§ 64-67 
 

 
 
 
  
 

Partibeteckningar  
M Moderata samlingspartiet 
S Socialdemokraterna 
SD Sverigedemokraterna 
FP Folkpartiet 
BP Barapartiet 
MP Miljöpartiet 
C Centerpartiet 
V Vänsterpartiet 
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Sn § 64 Dnr ks 15.162, sn 15.102 
 
Svar på medborgarförslag om att en centrumringlinje inom 
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 beslutade 2015-05-007 att ge Vård och omsorg i uppdrag att 
ta fram förslag till svar på medborgarförslaget.  
 
Det föreligger svar på medborgarförsalget från socialchefen, daterad 2015-
05-25.   
 
Förslagsställaren har fått en inbjuden till dagens sammanträde.  
 
Socialnämnden beslutar  

 
att ställa sig bakom förslag till svar på medborgarförslaget, samt   
 
att föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses som 
besvarat med hänvisning till  
 
- att bedömningen är att en ”centrumlinje” inte skulle öka kvalitén, servicen 
eller flexibiliteten för personer med beviljad färdtjänst. Då färdtjänstbilarna 
nyttjas efter brukarnas behov är det svårt att förutse bilarna möjlighet att 
vara tillgängliga för ”centrumlinjen” och om målgruppen för ”centrum-
linjen” är kommuninvånare utan behov av färdtjänst bör önskemålet riktas 
till Skånetrafiken om utökad kollektivtrafik. 
 
__________ 
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Sn § 65 Dnr ks 15.47, sn 15.58 
 
Uppföljning av intern kontroll för socialnämnden 2015 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-23 att uppdra åt socialnämnden att 
utföra intern kontroll enligt reglementet för intern kontroll, samt att redovisa 
uppföljningen till kommunstyrelsen senast 2015-08-31. 
 
Syftet med intern kontroll är att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga att de med 
rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås: a) 
ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet, b) tillförlitlig finansiell 
rapportering och information om verksamheten, c) efterlevnad av lagar, 
föreskrifter med mera (Svedala kommuns författningssamling 4:18).   
 
Socialnämnden beslutade 2015-04-09 att godkänna framlagt förslag till 
intern kontroll för socialnämnden 2015.  
 
Det föreligger ”Intern kontroll 2015”, daterad 2015-05-24, för social-
nämnden enligt följande fem kontrollmål: 
 
1. Att genomförandeplaner inom hemtjänst och särskilt boende enligt 

regelverk. 
2. Att uppföljning av placeringar av barn och unga sker enligt regelverk 

avseende överväganden/omprövningar, regelbundna personliga besök, 
enskilda samtal med barnet/den unge, samt med den som tagit emot 
barnet/den unge, samt med vårdnadshavare samt barnets/den unges 
skolsituation. 

3. Att beslut att ej inleda utredning enligt 11 kap 1§ SoL görs enligt 
regelverk avseende: lagstadgad tid, omedelbar skyddsbedömning, 
barnets bästa och delaktighet och skäl för beslut. 

4. Att hemtjänstavgifter debiteras enligt regelverk. 
5. Att undersöka när vikarier används inom LSS genom att följa upp 

angiven orsak t tidlistor för timavlönade.  
  
Socialnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom uppföljningen av intern kontroll för socialnämnden 
2015, samt 
 
att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen. 
 
__________ 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 
   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-25 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 66 Dnr ks 14.86 
 
Utvärdering av effekten av privatisering av personlig 
assistans 

 
Kommunfullmäktige har 2014-02-10 till beredningen för vård och omsorg 
överlämnat en motion från Jesper Sennertoft, S, med förslag om att det 
uppdras åt förvaltningen att återkomma till fullmäktige med en redovisning 
av effekterna av privatiseringen av personlig assistans, som belyser både 
ekonomiska och kvalitetsmässiga konsekvenser av upphandlingen och 
privatiseringen av tjänsterna, samt att uppföljningen baseras på 12 månaders 
tid efter privatiseringen.  
 
Beredningen för vård och omsorg har 2014-09-11 beslutat att en sådan 
redovisning som anges i motionen kommer att genomföras 12 månader  
efter privatiseringen vilket blir efter 2015-03-31, samt föreslagit kommun-
fullmäktige att motionen därmed ska vara bifallen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-13 att bifalla motionen med hän-
visning till beredningen för vård och omsorgs beslut om att en sådan redo-
visning som anges i motionen kommer att genomföras 12 månader efter 
privatiseringen vilket blir efter 2015-03-31.  

 
Det föreligger ”Utvärdering av effekten av privatisering av personlig 
assistans”, daterad 2015-05-25.  
 
Socialnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom utvärderingen av effekten av privatisering av personlig 
assistans, samt  
 
att överlämna utvärderingen till kommunfullmäktige.  
 
__________ 
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Sn § 67 Dnr sn 15.72, 15.73 
 
Uppföljning av Brottsofferjouren Söderslätt och 
Kvinnojouren Söderslätt 
 
Det föreligger ”Uppföljning av Brottsofferjouren Söderslätt” och 
”Uppföljning av Kvinnojouren Söderslätt”, daterade 2015-05-20.  
 
Svedala kommun har, via kommunstyrelsen, avtal med Brottsofferjouren 
Söderslätt och Kvinnojouren Söderslätt som båda får bidrag om 10 000 
kronor per år. Uppföljning av avtalen är initierad av Omsorgsnämnden i 
Vellinge kommun och har genomförts gemensamt.  
 
Brottsofferjouren Söderslätt bedöms i huvudsak uppfylla de åtaganden som 
finns uppställda enligt samverkansavtal. Det finns dock några punkter i 
samverkansavtalet som inte uppfyllts, t ex avseende överlämnande av 
statistik, marknadsföring och samverkan. Dessutom behöver formerna för 
samverkan mellan brottsofferjouren och kommunerna förbättras och en 
kontaktperson från respektive kommun bör utses.  
 
Kvinnojouren Söderslätt bedöms i huvudsak uppfylla det samverkansavtal 
som finns. Verksamheten med det skyddade boendet saknar dock ett hel-
hetsgrepp vad gäller arbetet med att säkra och utveckla verksamhetens 
kvalitet och rekommenderas att utforma ett ledningssystem för kvalitet 
enligt SOSFS 2011:9 som är anpassat utifrån kvinnojourens verksamhet 
(skyddat boende).   
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom uppföljningen av Brottsofferjouren Söderslätt och 
Kvinnojouren Söderslätt. 
 
__________ 
 
 
 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 
   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-25 
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Sn § 68 Dnr ks 14.107 
 
Utvärdering av försöksverksamheten med spisevän    

 
Beredningen beslutade 2014-02-13 att starta en försöksverksamhet med 
införande av spisevän inom äldreomsorgen under ett år och att verksam-
heten därefter skulle utvärderas.  
 
Det föreligger skrivelse ”Utvärdering  av spisevän”, daterad 2015-05-20.  
 
För cirka ett år sedan infördes möjligheten för de i ordinärt boende som har 
matdistribution att få en så kallad spisevän. Detta är en frivillig person som 
en gång i veckan går hem till vårdtagaren och äter gemensam måltid. Vård 
och omsorg står för kostnaden av spisevännens matportion. 
 
Tio personer anmälde sig som frivilliga. Tyvärr har endast fyra personer 
velat ta emot spisevän trots idoga försök. Dessa fyra har dock varit mycket 
nöjda med arrangemanget. Som en av de uttryckte ”det enda dåliga är att 
hon bara kommer en gång i veckan”. 
 
Vård och omsorg förslår att möjligheten att erhålla spisevän permanentas. 

 
Socialnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom utvärderingen av försöksverksamheten med spisevän 
inom äldreomsorgen, samt  
 
att permanenta möjligheten att erhålla spisevän inom äldreomsorgen.   
 
__________ 
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Sn § 69 Dnr sn 15.42 
 
Förslag till reglemente för pensionärsrådet i Svedala 
kommun  
 
Det föreligger förslag till revidering av ”Reglemente för pensionärsrådet i 
Svedala kommun” (Svedala kommuns författningssamling 4:13).  
 
Pensionärsrådet har aktualiserat ärendet.  2015-02-12 förelåg förslag till 
revidering av reglementet. Pensionärsrådet beslutade att godkänna förslag 
till korrigeringar och förändringar i reglementet samt att förslå social-
nämnden att till kommunfullmäktige överlämna förslaget för beslut. 
 
Det föreligger nytt förslag till reviderat reglemente för pensionärsrådet i 
Svedala kommun.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta framlagt förslag till reglemente för pensionärsrådet i Svedala 
kommun att gälla från och med 2015-10-01, samt  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till reglemente för 
pensionärsrådet att gälla från och med 2015-10-01.   
 
__________ 
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Sb § 70 
 
Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes 
kommuner gällande samarbete avseende personer med 
missbruks- och beroendeproblem 
 
Sedan 2013-07-01 är landsting och kommun genom likalydande bestäm-
melser i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 8 b§, och i Socialtjänstlagen 
(SoL), 5 kap 9 a§, skyldiga att ha överenskommelser gällande samarbete i 
fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroende-
framkallande medel, läkemedel eller doppningsmedel. 
 
På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen har det bildats ett 
utskott till Regional Samverkansgrupp Psykiatri. Detta utskott hanterar 
regionala frågor rörande missbruks- och beroendevården i Skåne. Utskottet 
för missbruks- och beroendevård har fått i uppdrag att arbeta fram en över-
enskommelse enligt HSL, 8 B§, och Sol, 5 kap 9 a§, gällande samarbete 
avseende personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendefram-
kallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. 
 
Överenskommelsen är att betrakta som en ramöverenskommelse vilken ska 
ligga till grund för lokala överenskommelser. 
 
Innehållet har arbetats fram gemensamt av Region Skåne och Kommunför-
bundet Skåne samt organisationer som företräder målgruppen och deras 
anhöriga. 
 
Syftet med överenskommelsen är att underlätta samverkan mellan Region 
Skåne och Skånes 33 kommuner för att på ett bättre sätt tillgodose behovet 
av vård, stöd och behandling för målgruppen. Den syftar också till att 
identifiera gemensamma utvecklingsområden för Region Skåne och Skånes 
kommuner. 
 
Överenskommelsen ska ge förutsättningar för huvudmännen att följa 
rekommendationer i gällande nationella riktlinjer.  
 
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade 2015-05-08 att ställa sig 
bakom förslaget till ramöverenskommelse och rekommendera kommunerna 
att politiskt anta densamma. 
 
 
Forts
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Forts 
Sn § 70 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att Svedala kommun ställer sig bakom förslaget till ramöverenskommelse 
mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende 
personer med missbruks- och beroendeproblem. 
 
__________ 
 
 
   



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 
   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-25 
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Sn § 71 
 
Vård och omsorg informerar 
 
- PRO:s äldrebarometern 2015: Bästa kommuner för äldre att bo i 2015 är    
  Svedala och Emmaboda. Mer än 1 800 PRO-medlemmar betygsatt och       
  kartlagt 181 av landets kommuner. Utmärkelsen uppmärksammandes vid   
  kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-17. Kommentarar finns att      
  läsa på Svedala kommuns officiella sida på Facebook (bl a via kommunens 
  webbplats under rubriken Svedala i sociala medier). 
 
- Aktuell information om förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal med     
  Region Skåne.   
 
- Efter Arbetsmiljöverkets inspektion inom Individ och familjeomsorg.         
  Rapporten kommer på socialnämndens kommande sammanträde. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
__________ 
 
 

 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 
   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-25 
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Sn § 72 
 
Delegerade ärenden 
 
Delegerade ärenden sidnr 348-387 enligt författningssamling 4:09 
”Delegationsförteckning för socialnämnden” för perioden 2015-05-28—
2015-06-15. 
 
Delegerade ärenden för perioden finns tillgängliga vid sammanträdet.  
 

 Socialnämnden beslutar 
 

att lägga delegationsbeslut sidnr 348-387 för tiden 2015-05-28—2015-06-15  
till handlingarna.  
 
__________ 
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Sn § 73 
 
Skrivelser och meddelanden 

 
Pensionärsrådet 

- Pe § 27 Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2015 
 
Kommunstyrelsen 

- Ks § 142 Ekonomisk uppföljning för januari-april 2015 
- Ks § 144 Information om kommande hälso- och sjukvårdsavtal       

   med Region Skåne 
- Yttrande över förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal,  
         2015-06-07 
- Ks § 177 Information om handlingsplan för att nå ekonomisk          

   balans avseende socialnämnden och bygg- och miljönämnden 
 
Demensförbundet 

- Till ordföranden i Sveriges samtliga kommuner, juni 2015 
 
Diskrimineringsombudsmannen DO 

- Mänskliga rättigheter på hemmaplan – inspiration för arbetet i         
   kommunen 

 
Socialnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
__________ 
 



SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 
   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-06-25 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 74 
 
Angående framtagande av kompletterande handlingsplan  
för att nå ekonomisk balans 2015 
 
2:e vice ordförande Torbjörn Sköld, S, framför önskemål om att arbets-
gruppernas förslag till besparingar som utarbetades vid socialnämndens 
sammanträde 2015-06-04, § 54, ska biläggas dagens protokoll.   
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bilägga arbetsgruppen för Äldreomsorg och Hälso- och sjukvårds samt   
arbetsgruppen för LSS och Socialpsykiatrins och Individ och familjeom-
sorgs förslag till besparingar till dagens protokoll.     
 
__________  
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