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    Ewa Lennerling   
     
 
 
 
   ANSLAG/BEVIS 
  
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Socialnämnden   
    
Sammanträdesdatum 2015-09-10   
    
Datum för  
anslags uppsättande 2015-09-18 Datum för  

anslags nedtagande 2015-10-18 
    
Förvaringsplats  
för protokollet Vård och omsorg   
    
Underskrift    
 Ingrid Kjellberg   
 
 
    Utdragsbestyrkande 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-09-10 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Beslutande             
 

Parti Namn 
 

M Per Mattsson, ordförande 
M Ewa Lennerling, 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 Anne Jönsson, ersättare  
FP Carina Engström, ersättare 
S Karl-Erik Evgård, ersättare 
MP Daniel Forsberg, ersättare 
V Jörgen Persson, insynsplats, §§ 75-79 
 Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman 
 Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 

Jard Larsson Konsult AB, § 75 
Joakim Thuresson, kvalitetsstrateg 
Fredrik Palmgren, områdeschef 
Bengt Persson, budget- och redovisningschef 
Bertil Rantoft, personalföreträdare SACO 

  
 
 

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 § 75  
 
Rapport om resursmätning inom LSS 
 
På uppdrag av socialchefen har Jard Larsson Konsult AB haft i uppdrag att 
genomföra en mätning av stödbehov och behov av bemanning vid bostäder 
med särskild service samt belysa organisation och verksamhet. 
 
Jard Larsson redogör för resursmättningen inom LSS. Rapporten biläggs 
dagens protokoll.   

 
Den bedömningsmodell som används har syfte:    
 
- att i samband med handläggningen kunna bedöma vilken boendeform 

som kan vara lämpligast  
- att kunna bedöma vilka personalresurser som behövs i boendet  
- att kunna göra jämförelser mellan boenden och dagliga verksamheter 

utifrån behov och resurser 
- att kunna göra regelbundna översyner av personalresurser, eftersom 

risk finns att personalresurser blir ”stationära och statiska”. 
 

Socialnämnden beslutar  
 
att lägga rapporten till handlingarna.  
 
__________ 
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Socialnämnden 
 

 2015-09-10 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 76 
 
Nuläge avseende ensamkommande flyktingbarn 
 
Områdeschef för Individ och familjeomsorg lämnar en lägesrapport 
avseende ensamkommande flyktingbarn i Svedala kommun.  
 
Socialnämnden beslutar  
 
att till kommande sammanträde i socialnämnden bjuda in resursenhetens 
chef, Utbildning, samt  
 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-09-10 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 77 Dnr sn 15.127, ks 15.86 
 
Revisionens granskning av placering av barn, unga och 
vuxna 
 
Områdeschef för Individ och familjeomsorg informerar om revisionens 
granskning.  
 
Revisionen har för yttrande överlämnat sin rapport om granskning av 
placering av barn, unga och vuxna för socialnämndens yttrande senast  
2015-09-30. Ärendet överlämnas till socialnämnden för yttrande till 
revisionen. Kopia på yttrandet till revisionen ska överlämnas till 
kommunstyrelsen.  

 
Socialnämnden beslutar  
 
att ge socialnämndens ordförande delegation att i samråd med 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande underteckna socialnämndens yttrande 
avseende revisionens rapport om granskning av placering av barn, unga och 
vuxna senast 2015-09-30, samt  
 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna.  
 
__________ 
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 78 Dnr sn 15.56 
 
Återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap 18 § 
Alkohollagen 
 
M. Torgets Pizzeria & grill, organisationsnummer 820101-8135 anmälde 
2105-07-15 om upphörande av serveringstillstånd enligt 9 kap 11 § 
Alkohollagen eftersom att verksamheten är såld. Verksamheten såldes  
2015-07-15. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
 att enligt 9 kap 18 § Alkohollagen återkalla serveringstillstånd enligt 8 kap 
2 § Alkohollagen för M. Torgets Pizzeria & grill, organisationsnummer 
820101-8135, då tillståndet ej längre utnyttjas. 
 
__________ 
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 79 Dnr sn 15.130 
 
Utredning och förslag till åtgärd avseende tillstånd för 
alkoholservering – Espresso House Sweden AB, Malmö 
Airport, Sturup 
 
Det föreligger utredning och förslag till åtgärd avseende tillstånd för 
alkoholservering – Espresso House Sweden AB på Malmö Airport, Sturup. 

 
Socialnämnden beslutar  
 
att Espresso House Sweden AB meddelas varning enligt 9 kap 17 § 
Alkohollagen efter observationer vid tillsynsbesök 2015-05-22. Om inte 
regler och föreskrifter följs framöver kommer serveringstillståndet att 
ifrågasättas och återkallse av serveringstillståndet kan bli nödvändigt.  
 
__________
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-09-10 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 80 Dnr sn 15.121 
 
Förberedelse av kontaktpolitikernas aktiviteter 2015-2016 
 
Socialnämnden beslutade 2015-05-07, § 47, att utse ledamöter i social-
nämnden som ska vara kontaktpolitiker under mandatperioden 2015-2018 
inom dels Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård och dels inom LSS och 
Socialpsykiatri och Individ och familjeomsorg enligt följande:  
 
Äldreomsorg 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. 
 
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.   

 
Uppdraget som kontaktpolitiker är 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. 

 
Kontaktpolitikergrupperna ska vid dagens sammanträde ta fram aktiviteter 
för 2015-2016 tillsammans med respektive områdeschef.  
 
Mötet ajourneras för överläggning i respektive kontaktpolitikergrupp om  
aktiviteter 2015-2016. Områdeschef/socialchef deltar i överläggningen.  

 
När mötet återupptas lämnas följande program för kontaktpolitikernas 
aktiviteter:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Forts 
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Forts  
Sn § 80 
 
Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård 
- Besöka Stella dagcentral, träffas och trivs 
- Besöka dagverksamhet Vårat gäng  
- Besöka trygghetsboendet Furen 
- Delta på olika boendemöten och anhörigträffar på särskilda boenden  
- Följa med personal inom hemtjänst och hemsjukvård, kvällar/kvällspatrull 
- Besöka Toftaängens kök och följa med vid matdistribution 
 
Vilka ledamöter som ska delta i de olika aktiviteterna bestämdes enligt 
önskemål. 
  
LSS och Socialpsykiatri  
- Träffa socialsekreterare, hösten 2015 
- Delta i brukarmöte på Erlandsdals integrationsboende, våren 2016 
- Besöka gruppbostad Vita skolan, våren 2016  
- Besöka på daglig verksamhet, hösten 2016 

 
2015-2016 års uppdrag ska utvärderas vid socialnämndens sammanträde i 
februari 2017. 
 
Socialnämnden beslutar  

 
att respektive kontaktpolitikergrupp ska genomföra överenskomna 
aktiviteter 2015-2016, samt  
 
att uppdraget ska utvärderas i februari 2017.   
 
__________ 
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Sn § 81 Dnr 15.117 
 
Utredningsuppdrag –  
Egenavgifter och villkor vid nyttjande av färdtjänst 
 
Socialnämnden beslutade 2015-06-04, § 54, att anta ”Socialnämndens 
kompletterande handlingsplan för att nå ekonomisk balans 2015, daterad 
2015-06-04, varav en av flera åtgärder var att ge Vård och omsorg i uppdrag 
att utreda och lämna förslag på egenavgifter och villkor vid nyttjande av 
färdtjänst. Det föreligger skrivelse, daterad 2015-09-01.  
 
Kvalitetsstrategen redogör för utredningsuppdraget. 
 
Pensionärsrådet har beretts tillfälle att avge yttrande på förslag till 
reviderade egenavgifter och villkor vid nyttande av färdtjänst.  
 
Vård och omsorg föreslår att: 
 
-  Egenavgifter för färdtjänstresor höjs med 2 kronor (samtliga intervall), 
 
-  Färdtjänstresenärer betalar full egenavgift även vid samåkning, samt 
 
-  Personer under 65 år som beviljats arbetsresor betalar 100 procent av        
    periodkortets kostnad enligt Skånetrafikens taxa. 
 
Ändringarna föreslås träda i kraft 2016-01-01. Reglerna för färdtjänst finns 
reglerade i Svedala kommuns Författningssamling: 2:33 Taxa och regler för 
färdtjänst.  
 
Tommy Rosenberg, SD, yrkar att egenavgifter för färdtjänstresor inte höjs 
med 2 kronor (samtliga intervall).  
 
Ordförande framställer proposition på bifall till liggande förslag kontra 
avslag på Tommy Rosenbergs, SD, yrkande, och finner att socialnämnden 
beslutat enligt sitt 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 Tommy Rosenbergs yrkande.  
 
Forts  
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Forts  
Sn § 81 
 
Omröstningen ger till resultat 4 ja, 2 nej och 3 avstår. 
 
För ja-proposition röstar: Per Mattsson, M, Ewa Lennerling, M, Carin Falck, 
BP, och Eva Magnusson, C. 
 
För nej-proposition röstar: Ingrid Pedersen och Tommy Rosenberg, både 
SD. 
 
Avstår att rösta gör: Torbjörn Sköld och Leif Göthed, båda S, samt Ann 
Engqvist, MP. 
 
Socialnämnden har beslutat enligt ordförandens förslag.  

 
Tommy Rosenberg, SD, yrkar att nuvarande regler vid samåkning bibehålls.  
 
Ordförande framställer proposition på bifall till liggande förslag kontra 
avslag på Tommy Rosenbergs, SD, yrkande, och finner att socialnämnden 
beslutat enligt sitt 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 Tommy Rosenbergs yrkande.  
 
Omröstningen ger till resultat 4 ja, 2 nej och 3 avstår. 
 
För ja-proposition röstar: Per Mattsson, M, Ewa Lennerling, M, Carin Falck, 
BP, och Eva Magnusson, C. 
 
För nej-proposition röstar: Ingrid Pedersen och Tommy Rosenberg, både 
SD. 
 
Avstår att rösta gör: Torbjörn Sköld och Leif Göthed, båda S, samt Ann 
Engqvist, MP. 
 
Socialnämnden har beslutat enligt ordförandens förslag.  
 
Tommy Rosenberg, SD, yrkar att nuvarande regler för personer under 65 år 
som beviljats arbetsresor bibehålls.  
 
Forts 
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Forts  
Sn § 81 
 
Ordförande framställer proposition på bifall till liggande förslag kontra 
avslag på Tommy Rosenbergs, SD, yrkande, och finner att socialnämnden 
beslutat enligt sitt 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 Tommy Rosenbergs yrkande.  
 
Omröstningen ger till resultat 4 ja, 2 nej och 3 avstår. 
 
För ja-proposition röstar: Per Mattsson, M, Ewa Lennerling, M, Carin Falck, 
BP, och Eva Magnusson, C. 
 
För nej-proposition röstar: Ingrid Pedersen och Tommy Rosenberg, både 
SD. 
 
Avstår att rösta gör: Torbjörn Sköld och Leif Göthed, båda S, samt Ann 
Engqvist, MP. 
 
Socialnämnden har beslutat enligt ordförandens förslag.  
 
Socialnämnden beslutar  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
- egenavgifter för färdtjänstresor höjs med 2 kronor (samtliga intervall), 
- färdtjänstresenärer betalar full egenavgift även vid samåkning,  
- personer under 65 år som beviljats arbetsresor betalar 100 procent av 

periodkortets kostnad enligt Skånetrafikens taxa, samt  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta framlagt förslag till höjning 
av egenavgifter och villkor vid nyttjande av färdtjänst att gälla från och med 
2016-01-01.  
 
__________
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Sn § 82 Dnr 15.117 
 
Utredningsuppdrag –  
Översyn av avgifter gällande alkoholtillstånd, hemsjukvård, 
korttidsboende samt hyror inom LSS och särskilt boende 
 
Socialnämnden beslutade 2015-06-04, § 54, att anta ”Socialnämndens 
kompletterande handlingsplan för att nå ekonomisk balans 2015, daterad 
2015-06-04 varav en av flera åtgärder var att ge Vård och omsorg i uppdrag 
att göra en översyn av avgifter gällande alkoholtillstånd.  
 
Socialnämnden beslutade också att ge Vård och omsorg i uppdrag att ta 
fram förslag till höjning av hyrorna inom LSS och särskilt boende, hemsjuk-
vårdsavgiften och avgift för korttidsboende.  

 
Det föreligger skrivelse, daterad 2015-09-02. Kvalitetsstrategen redogör för 
utredningsuppdraget.  
 
I skrivelsen framgår att när det gäller översynen av avgifter gällande 
alkoholtillstånd justerades avgifterna 2013-11-11 och att vid en jämförelse 
med övriga kommuner som ingår i 5Yes-samarbetet visar att Svedala 
kommun överlag har högre avgifter, med ett undantag. Avgifterna för 
tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt alkohollagen bedöms därför ligga 
på en nivå som inte motiverar en höjning enligt utredarens förslag.  
 
Avseende hyror inom LSS och särskilt boende bedöms hyrorna ligga på en 
nivå som inte motiverar en höjning enligt utredarens förslag.  
 
Pensionärsrådet har beretts tillfälle att avge yttrande på förslag till 
reviderade avgifter inom hemsjukvården och korttidsboende.  

 
Vård och omsorg föreslår att: 
 
- Avgift för hemsjukvård höjs med 20 kronor, 
 
- Antal besök av hemsjukvårdspersonal debiteras.  
 
- Avgift för korttidsboende höjs genom att omvårdnadsdelen höjs med 30 
kronor per dag och kostdelen höjs med 5 kronor per dag. 

   
 
  Forts 
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Forts  
Sn § 82 
 
Ändringarna föreslås träda i kraft 2016-01-01. Reglerna finns reglerade i 
Svedala kommuns Författningssamling: 2:09 Tillämpningsregler för 
avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.  

 
Tommy Rosenberg, SD, yrkar avslag att avgiften för hemsjukvård höjs med 
20 kronor.   
 
Ordförande framställer proposition på bifall till liggande förslag kontra 
avslag på Tommy Rosenbergs, SD, yrkande, och finner att socialnämnden 
beslutat enligt sitt 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 Tommy Rosenbergs yrkande.  
 
Omröstningen ger till resultat 7 ja och 2 nej. 
 
För ja-proposition röstar: Per Mattsson, M, Ewa Lennerling, M, Carin Falck, 
BP, Eva Magnusson, C, Torbjörn Sköld, S, Leif Göthed, S, och Ann 
Engqvist, MP. 
 
För nej-proposition röstar: Ingrid Pedersen och Tommy Rosenberg, både 
SD. 

 
  Socialnämnden har beslutat enligt ordförandens förslag.  

 
Tommy Rosenberg, SD, yrkar avslag att antal besök av hemsjukvårdsper-
sonal debiteras. 
 
Ordförande framställer proposition på bifall till liggande förslag kontra 
avslag på Tommy Rosenbergs, SD, yrkande, och finner att socialnämnden 
beslutat enligt sitt 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 Tommy Rosenbergs yrkande.  
 
Omröstningen ger till resultat 7 ja och 2 nej. 
 
Forts 
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Sn § 82 
 
För ja-proposition röstar: Per Mattsson, M, Ewa Lennerling, M, Carin Falck, 
BP, Eva Magnusson, C, Torbjörn Sköld, S, Leif Göthed, S, och Ann 
Engqvist, MP. 
 
För nej-proposition röstar: Ingrid Pedersen och Tommy Rosenberg, både 
SD. 

 
  Socialnämnden har beslutat enligt ordförandens förslag.  

 
Tommy Rosenberg, SD, yrkar avslag att avgift för korttidsboende höjs 
genom att omvårdnadsdelen höjs med 30 kronor per dag och kostdelen med 
5 kronor per dags. 
 
Ordförande framställer proposition på bifall till liggande förslag kontra 
avslag på Tommy Rosenbergs, SD, yrkande, och finner att socialnämnden 
beslutat enligt sitt 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 Tommy Rosenbergs yrkande.  
 
Omröstningen ger till resultat 7 ja och 2 nej. 
 
För ja-proposition röstar: Per Mattsson, M, Ewa Lennerling, M, Carin Falck, 
BP, Eva Magnusson, C, Torbjörn Sköld, S, Leif Göthed, S, och Ann 
Engqvist, MP. 
 
För nej-proposition röstar: Ingrid Pedersen och Tommy Rosenberg, både 
SD. 

 
  Socialnämnden har beslutat enligt ordförandens förslag.  

 
 
 
 
 
 
 
Forts
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§ 82 
 
Socialnämnden beslutar  

 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
- avgift för hemsjukvård höjs med 20 kronor, 
- antal besök av hemsjukvårdspersonal debiteras,  
- avgift för korttidsboende höjs genom att omvårdnadsdelen höjs med 30 

kronor per dag och kostdelen höjs med 5 kronor per dag, samt  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta framlagt förslag att gälla från 
och med 2016-01-01.  
 
__________ 
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Sn § 83 Dnr ks 15.96 
 
Begäran om tilläggsanslag för ekonomiskt bistånd 2015 
 
Socialnämnden har fått uppdraget av kommunstyrelsen 2015-06-15, § 177, 
att till 2015-09-15 redovisa en handlingsplan med åtgärder för att reducera 
nämndens prognostiserade underkott för 2015. En del i en tredje 
handlingsplan är begäran om tilläggsanslag 2015 för ekonomiskt bistånd 
motsvarande 2 mkr.  
 
Det föreligger skrivelse ”Begäran om tilläggsanslag för ekonomiskt bistånd 
2015”, daterad 2015-08-28.  
 
Redovisnings- och budgetchefen informerar om preliminär delårsrapport 8 
månader 2015 för socialnämnden. Budgetuppföljning 8 månader behandlas 
vid kommande sammanträde i socialnämnden.  
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden begär tilläggsanslag med 2 mkr i budget 2015 för att täcka 
det bedöma underskottet för ekonomiskt bistånd. 
 
Begäran om tilläggsanslag föreslås finansieras ur kommunfullmäktiges 
anslag för oförutsedda behov. 

 
Socialnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom begäran om tilläggsanslag för ekonomiskt bistånd 2015 
enligt skrivelse, samt  
 
att föreslå kommunfullmäktige att begäran om tilläggsanslag för ekonomiskt 
bistånd 2015 finansieras ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 
behov. 
 
__________ 
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 2015-09-10 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 84 Dnr ks 15.96 
 
Förslag till socialnämndens tredje handlingsplan för ekonomi 
i balans 2015 
 
Socialnämnden har i uppdrag att ta fram ytterligare en handlingsplan med 
förslag till åtgärder för att nå målet om budget i balans för innevarande år. 
Handlingsplanen är den tredje i ordningen.   
 
Det föreligger förslag till en tredje handlingsplan för ekonomi i balans 2015, 
daterad 2015-09-02.  
 
Den tredje handlingsplanen omfattar följande åtgärder: 
 

Vakanshållning av tjänst som arbetskonsulent inom LSS och 
Socialpsykiatri, verkställdes 2015-06-30, motsvarande 250 tkr. 

 
Genom schemajusteringar och ökat samarbete mellan dagcentraler 
och gemensamhetslokalen Furen 2 klarar verksamheten, utan 
minskning av öppettider och med bibehållen god arbetsmiljö, en 
minskning med ytterligare 0,5 årsarbetare (pensionsavgång), 
verkställdes 2015-08-01, motsvarande 130 tkr. 
 
Förslag på ändrade egenavgifter och villkor vid användande av 
färdtjänst, § 81. 
 
Översyn och förslag av höjning av avgifter gällande alkoholtillstånd, 
hemsjukvård, korttidsboende samt hyror inom LSS och särskilt 
boende, § 82 

 
Begäran om tilläggsanslag för ekonomiskt bistånd 2015, § 83. 

 
Socialnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom föreliggande handlingsplan med åtgärder för ekonomi i 
balans 2015, samt  

 
att överlämna den tredje handlingsplanen till kommunstyrelsen med 
tillhörande beslut. 
 
__________
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Sn § 85 Dnr ks 15.96 
 
Yttrande avseende preliminära budgetramar 2016-2018 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17, § 95, att godkänna framlagt 
förslag till preliminära budgetramar för 2016-2018 inklusive mål och 
investeringar.  
 
Kommunfullmäktige beslutade också att ge nämnderna i uppdrag att beakta 
de uppdrag som redovisats i ekonomienhetens skrivelse och återkomma med 
sina yttranden avseende ramarna och mål senast 2015-09-18 inför fortsatt 
budgetprocess. 
 
 Det föreligger socialnämndens yttrande avseende preliminära budgetramar 
2016-2018 ”Socialnämndens yttrande avseende preliminära budgetramar 
2016-2018”, daterad 2015-09-02. 

 
Slutlig budget 2016-2018 kommer att beslutas av kommunfullmäktige i 
november inklusive beslut om utdebitering (kommunal skattesats). 

 
Budget- och redovisningschefen och socialchefen redogör för yttrandet.   
 
Framtida budgetfrågor och prioriteringar inför kommande år, ska behandlas 
i socialnämnden under första kvartalet 2016. 

 
Socialnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom föreliggande yttrande avseende preliminära budgetramar 
2016-2018, samt   
 
att överlämna yttrandet till budgetberedningen. 
 
__________ 
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Sn § 86 Dnr sn 15.33 
 
Yttrande över förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal 
 
Kommunförbundet Skåne har via e-postbrev 2015-06-23 berett 
kommunerna tillfälle att lämna skriftliga synpunkter på förslaget till nytt 
hälso- och sjukvårdsavtal senast 2015-08-31. 
 
Kommunerna har tillsammans med de övriga 5Yes-kommunerna avgivit 
yttrande i ärendet.  
 
Ärendet överlämnades 2105-06-23 till socialnämnden för yttrande senast 
2015-08-10.  
 
Det föreligger yttrande undertecknat av socialnämndens ordförande, daterad 
2015-08-27. I yttrandet framkommer det att Svedala kommun har 2015-06-
07, tillsammans med Burlövs, Kävlinge, Lomma, Staffanstorps kommuner, 
till Kommunförbundet Skåne översänt ett gemensamt yttrande angående 
förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal. I yttandet framförde 
kommunerna tveksamheter till delar i avtalet samt avtalets konstruktion. 
Vård och omsorg har inget att tillägga utöver de synpunkter som framkom i 
det gemensamma yttrandet. 

 
  Socialnämnden beslutar 

 
att i efterhand ställa sig bakom yttrandet till förslag till nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal.  
 
__________ 
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Sn § 87 
 
Vård och omsorg informerar  
 
-  Invigning av gemensamhetslokal Trygghetsboende Bara, 22 september     
   2015  
- Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 
- Seniordagarna 21-23 oktober 2015 
- Anhörigveckan som äger rum den veckan då den 6 oktober infaller 
- Måltidens dag 15 oktober 2015  

 
Socialnämnden beslutar 

 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
__________ 
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Sn § 88 
 
Delegerade ärenden 
 
Delegerade ärenden sidnr 388-515 enligt författningssamling 4:09 
”Delegationsförteckning för socialnämnden” för perioden 2015-06-16—
2015-09-02. 
 
Delegerade ärenden för perioden finns tillgängliga vid sammanträdet.  
 

 Socialnämnden beslutar 
 

att lägga delegationsbeslut sidnr 388-515 för tiden 2015-06-16—2015-09-02 till 
handlingarna.  
 
__________ 
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Sn § 89 
 
Skrivelser och meddelanden 
 
Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) 
- Beslut 2015-07-08 Tillsyn av HVB barn och unga vid Erlandsdal,   

        Svedala – oanmäld inspektion 
- Begäran om redovisning – oanmäld inspektion särskilda boendet     

        Solgården 
 
Kommunfullmäktige 
- Kf § 97 Ks § 143 Delegationsordning för arbetsmiljöuppgifter         

        inom kommunens verksamheter 
- Kf § 97 Ks § 141 Preliminära budgetramar, mål och investeringar 

        2016-2018 
- Kf § 101 Ks § 150 Rapportering av ej verkställda beslut inom LSS  

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

   
  Kommunstyrelsen 

- Ks § 178 Tolkning av reglementet rörande arvode till ordförande    
        och vice ordförande 

 
Pensionärsrådet  
 Pe § 12 Vård och omsorg informerar 
 
Socialstyrelsen 
- Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 

 
Migrationsverket 
- Information från Migrationsverket om anvisningsläget för mottande 

        av ensamkommande barn 
 

Länsstyrelsen Skåne 
- Mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer 

   
Skrivelser och meddelande för påseende under sammanträdet 
 
VoB 
- Årsredovisning 2014 

   
  Forts 
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Forts 
Sn § 89 
 
Socialnämnden beslutar 
 

att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 
 
__________ 
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 2015-09-10 
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Sn § 90 
 
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.  
 
Information lämnades 2015-05-07, § 45, att de lokala fackliga 
organisationernas hade utsett personalföreträdare för LO och TCO i 
socialnämnden men att SACO ännu inte hade utsett personalföreträdare i 
socialnämnden.  

 
Bertil Rantoft, LR, har nu utsetts som ordinarie personalföreträdare för 
SACO.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.    
 
__________ 
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