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Närvarolista socialnämnden  

Beslutande 
Parti Namn Parti Namn 
M Per Mattsson, ordförande S Karl-Erik Evgård, tjänstgörande 

ersättare 
M Anne Jönsson, tjänstgörande 

ersättare 
MP Daniel Forsberg, tjänstgörande 

ersättare 
BP Carin Falck, 1:e vice ordförande SD Tommy Rosenberg 
C Eva Magnusson SD Ingrid Pedersen 
S Torbjörn Sköld, 2:e vice ordförande, 

justerare 
  

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, personalföreträdare 
och tjänstemän) 
Parti Namn Parti Namn 
L Carina Engström, ersättare SD Caroline Gullstrand, ersättare 
SD Eva Borgelin, ersättare V Jörgen Persson, insynsplats 
    
Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman 
Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 
Bengt Persson, budget- och redovisningschef, §§ 76-80 
Joakim Thuresson, kvalitetsstrateg, §§ 76-81  
 
M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Sn § 76  Sn 16.07 

Uppföljning intern kontroll för socialnämnden 2016 
Reglementet för intern kontroll (Svedala kommuns författningssamling 4:18) syftar till 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:  

- ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet 
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- efterlevnad av lagar, föreskrifter med mera 

Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnden varje år anta en särskild plan för upp-
följning av den interna kontrollen. Följande steg sker i denna process: 

1. Ledningsgruppen för Vård och omsorg väljer ut förslag på kontrollmål utifrån en 
väsentlighets- och riksbedömning. 

2. Förslaget antas av nämnden. 
3. Vård och omsorg följer upp kontrollmålen och redovisar resultat av uppföljning-

en på socialnämndens sammanträde. 
4. Nämnden ska rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen 

senast 2016-09-30.  

Socialnämnden beslutade 2016-01-21, § 3 med tillägg 2016-06-09, § 60, att godkänna 
framlagt förslag till intern kontroll för socialnämnden 2016.  

Det föreligger uppföljning av ”Intern kontroll 2016”, daterad 2016-09-01, för social-
nämnden enligt följande sex kontrollmål: 

1: Att det i avtal med konsultentstödda familjehem framgår avtalslängd, parter och regler kring 
underleverantörer, vad som händer vid avvikelse från avtal och vid tvist och hur uppföljning av 
avtal ska gå till. 

2: Att avgift debiteras vid placering av barn/unga i familjehem/HVB-hem (enligt 8 kap 1 § SoL 
& 6 kap 1 § SoF). 

3: Att fakturor från utförare av personlig assistans gällande sjuklöner överensstämmer med 
regelverk. 

4: Att fakturor från utförare vid placeringar enligt SoL och LSS överensstämmer med beslut. 

5: Att beslutade insatser enligt LSS verkställs enligt beslut. 

Forts 
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Forts 

Sn § 76 

 

6: Att göra uppföljning av avtalstroheten gentemot de ramavtal som nämnden ansvarar för 
samt kontrollera att gällande inköpspolicy efterlevts.   

Kvalitetsstrategen redogör för uppföljningen.  

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom uppföljningen av intern kontroll för socialnämnden 2016, samt  

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen. 

__________  
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Sn § 77   

Svar på fråga om statistik avseende färdtjänst  
Daniel Forsberg, MP, frågade 2016-08-25, § 74, om redan framtagen statistik över resor med 
färdtjänst, aktivitetsresor och arbetsresor och framförde att en presentaiton i socialnämnden 
vore av värde.  

Vård och omsorg presenterar vid dagens sammanträde den efterfrågade statistiken för 2015. 
Statistiken visar antal personer som är beviljade färdtjänst, hur många som resor, hur många 
som inte har rest under året samt hur resvanorna ser ut.  

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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Sn § 78  Sn 16.145, 16.87  

Yttrande avseende förslag till budget 2017-2019 för Svedala 
kommun avseende socialnämnden 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-23, § 114, att uppdra åt nämnderna att senast         
2016-09-22 inkomma med yttrande enligt anvisning till kommunstyrelsens budgetberedning. 
Följande ska beaktas i nämndernas yttranden: 

- Eventuella omformuleringar och kompletteringar av mål 
- Investeringsbehov 
- Volymförändringar utifrån befolkningsprognos 
- Nya/förändrade lokalbehov och dess ekonomiska konsekvenser 
- Rättelser, justeringar och andra förändringar vad gäller ramar 
- Eventuella förändringar i verksamheten och deras ekonomiska konsekvenser 
- Uppräkning av ramarna inför 2017. 

Vid socialnämndens sammanträde 2016-08-25, § 66, presenterades utkast till förslag till 
yttrande på preliminära budgetramar 2017-2019 för socialnämnden.  

Vid dagens sammanträde föreligger yttrande avseende förslag till budget 2017-2019 för 
Svedala kommun avseende socialnämnden. 

Ordförande Per Mattsson, M, redogör för förslag till beslut. 

Torbjörn Sköld, S, yrkar, med instämmande av Daniel Forsberg, MP, att socialnämnden ska 
besluta att även äska driftskostnader för vinterträdgårdar, 4 st, att tagas ur resursbehov utöver 
ram, motsvarande 400 tkr.  

Per Mattsson, M, yrkar med instämmande av Carin Falck, BP, Eva Magnusson, C, och Anne 
Jönsson, M, avslag till Torbjörn Skölds, S, tilläggsyrkande. 

Sammanträdet ajourneras mellan kl 19:35-19:55. 

Ordföranden föreslår propositionsordning att socialnämnden först behandlar liggande förslag 
och därefter Torbjörn Skölds yrkande som tilläggsförslag. Socialnämndens ledamöter 
godkänner ordförandens förslag.    

Socialnämndens ledamöter ställer sig bakom föreliggande yttrande avseende förslag till 
budget 2017-2019 för socialnämnden.  

 

Forts  



7(20) 

SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-09-15 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Forts  

Sn 78  

 

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Skölds tilläggsförslag, och finner att 
socialnämnden beslutar att avslå yrkandet.  

Votering begärs.  

Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill bifalla Torbjörn Skölds 
tilläggsförslag röstar ja. Den som vill avslå yrkandet röstar nej.  

Följande ledamöter röstar ja: Torbjörn Sköld, S, Tommy Rosenberg, SD, Ingrid Pedersen, SD, 
Karl-Erik Evgård, S, och Daniel Forsberg, MP. 

Följande ledamöter röstar nej: Per Mattsson, M, Carin Falck, Eva Magnusson, C, och Anne 
Jönsson, M.    

Med 5 ja-röster och 4 nej-röster finner ordföranden att socialnämnden har beslutat att 
socialnämnden även ska äska driftskostnader för vinterträdgårdar, 4 st, att tagas ur 
resursbehov utöver ram, motsvarande 400 tkr (avser avsnitt 1.11 Ej beaktade 
kostnadsförändringar och 1.12 Sammanställning resursbehov utöver preliminär ram).      

Socialnämnden beslutar  
att ställa sig bakom föreliggande yttrande avseende förslag till budget 2017-2019 för 
socialnämnden,  

att även äska driftskostnader för vinterträdgårdar, 4 st, att tagas ur resursbehov utöver ram, 
motsvarande 400 tkr, samt 

 att överlämna yttrandet till kommunstyrelsens budgetberedning.  

__________ 

Per Mattson, M, Eva Magnusson, C, Carin Fack, BP, och Anne Jönsson, M, reserverar sig 
skriftligt mot beslutet att även äska driftskostnader för vinterträdgårdar (bilaga).  

__________  
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Sn § 79  Sn 16.204 

Förslag till regelförändringar och taxehöjningar avseende 
färdtjänst och LSS-resor 
Socialnämnden beslutade 2016-05-19, § 50, bland annat att ge Vård och omsorg i uppdrag att 
ta fram förslag till regelförändringar och taxehöjningar avseende färdtjänst och LSS-resor. 

Det föreligger skrivelse avseende förslag till regelförändringar och taxehöjningar avseende 
färdtjänst och LSS-resor, daterad 2016-09-08. 

Förslaget medför ändringar i Svedala kommuns författningssamlingar: 

2:33 Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun 

2:34 Tillämpningsregler till avgifter m m för insatser avseende personer tillhörande LSS 
personkrets. 

 Förslag till beslut 

- att färdtjänstresenärer betalar full egenavgift även vid samåkning 
- att resor till och från daglig verksamhet för personer som beviljats daglig verksamhet 

enligt LSS bekostas av resenären enligt Skånetrafikens taxa för periodkort 
- att egenavgifter för färdtjänst förändras enligt förslag och antalet intervaller reduceras 

till 14 stycken, jämfört med 25 stycken idag 
- att införa avgift om 100 kr för färdtjänstkort samt för borttappat kort 
- att ingå avtal med Region Skåne gällande fria resor i kollektivtrafiken för 

färdtjänstberättigade 
 

Ändringarna samt erbjudande om fria resor inom kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade 
föreslås träda i kraft 2017-01-01.   

Pensionärsrådet ges möjlighet att lämna yttrande direkt till kommunstyrelsen avseende förslag 
till regelförändringar och taxehöjningar avseende färdtjänst och LSS-resor.  

Ordförande Per Mattsson, M, redogör för förslag till beslut.  

Ingrid Pedersen, SD, yrkar avslag till andra att-satsen: ”att resor till och från daglig verksamhet 
för personer som beviljats daglig verksamhet enligt LSS bekostas av resenären enligt 
Skånetrafikens taxa för periodkort.” 
 
 

Forts 
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Sn § 79 

 
Ordföranden framställer proposition på bifall till liggande förslag kontra Ingrid Pedersens 
yrkande, och finner att socialnämnden beslutat enligt socialnämndens förslag.  
 
Votering begärs.  
 
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill bifalla liggande förslag 
röstar ja. Den som vill bifalla Ingrid Pedersens förslag röstar nej.  

Följande ledamöter röstar ja: Per Mattsson, M, Carin Falck, BP, Eva Magnusson, C, Torbjörn 
Sköld, S, Anne Jönsson, M, och Daniel Forsberg, MP.  

Följande ledamöter röstar nej: Tommy Rosenberg, SD, Ingrid Pedersen, SD, och Karl-Erik 
Evgård, S.   

Med 6 ja-röster och 3 nej-röster finner ordföranden att socialnämnden beslutar enligt liggande 
förslag.  

Socialnämnden beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

- att färdtjänstresenärer betalar full egenavgift även vid samåkning, 
- att resor till och från daglig verksamhet för personer som beviljats daglig verksamhet 

enligt LSS bekostas av resenären enligt Skånetrafikens taxa för periodkort, 
- att egenavgifter för färdtjänst förändras enligt förslag och antalet intervaller reduceras 

till 14 stycken, jämfört med 25 stycken idag, 
- att införa avgift om 100 kr för färdtjänstkort samt för borttappat kort, 
- att ingå avtal med Region Skåne gällande fria resor i kollektivtrafiken för 

färdtjänstberättigade,  
 

att pensionärsrådet ges möjlighet att lämna yttrande direkt till kommunstyrelsen avseende 
förslaget, samt  

 
att förslå kommunfullmäktige besluta att framlagt förslag till regelförändringar och taxehöjning 
avseende färdtjänst och LSS-resor att gälla från och med 2017-01-01.   
 
__________  
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Sn § 80  Sn  16.205 

Förslag till höjning av avgiften för matdistribution och 
matabonnemang 
Det föreligger förslag till höjning avseende avgiften för matdistribution och matabonnemang, 
daterad 2016-08-31.  

Förslaget medför ändringar i Svedala kommuns författningssamling 2:09 Tillämpningsregler 
för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. 

Förslag till beslut  

- att avgiften för matdistribution höjs från 45 kr per portion (37 procent av 
prisbasbeloppet för aktuellt avgiftsår/365 dagar) till 55 kr per portion (45 procent av 
prisbasbeloppet för aktuellt avgiftsår/365 dagar) (att-sats 1) 
 

- att avgiften för den mat som serveras på Stella, Furen och Juvelen höjs från 45 kr till 
55 kr/per portion (45 procent av prisbasbeloppet för aktuellt avgiftsår/365 dagar) som 
den enskilde betalar för via ett matabonnemang (att-sats 2) 
 

- att anta föreliggande förslag till revidering av Svedala kommuns författningssamling 
2:09 Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård (att-sats 
3) 
 

- att pensionärsrådet ges möjlighet att lämna yttrande direkt till kommunstyrelsen 
avseende förslaget (att-sats 4) 
 

- att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta framlagt förslag till höjning av 
matdistribution och matabonnemang samt revidering av författningssamling 2:09 att 
gälla från och med 2017-01-01 (att-sats 5)  

Ordförande Per Mattsson, M, redogör för förslag till beslut. 

Ingrid Pedersen, SD, yrkar på avslag på liggande förslag i sin helhet (att-sats 1-5).  

Daniel Forsberg, MP, yrkar ”att avgiften för matdistribution höjs maximalt med 2 kronor per år 
tills dess att avgiftsnivåerna ligger på samma nivå som medelvärdet för Skånes kommuner. 
Sedan ska nivåerna följa denna”.  

 

Forts 
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Sn § 80 

 

Ordföranden konstaterar att liggande förslag ska utgöra huvudförslag vid omröstning om alla 
att-satserna. 

Ordföranden begär in yrkandena skriftligt.  

Ordföranden frågar om Daniel Forsbergs yrkande gäller både att-sats 1 och 2 och får svaret 
Ja. 

Att-sats 1:  

Ordföranden ställer Daniel Forsbergs, MP, yrkande mot Ingrid Pedersens, SD, yrkande och 
finner att Daniel Forsbergs yrkande ska utgöra motförslag.  

Votering begärs.  

Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: den som vill att Ingrid Pedersens 
yrkande ska vara motförslag röstar ja. Den som vill att Daniel Forsbergs yrkande ska vara 
motförslag röstar nej.  

Följande ledamöter röstar ja: Tommy Rosenberg och Ingrid Pedersen, båda SD. 

Följande ledamöter röstar nej: Carin Falck, BP, Eva Magnusson, C, Torbjörn Sköld, S, Anne 
Jönsson, M, Karl-Erik Evgård, S, och Daniel Forsberg, MP.  

Avstår att rösta: Per Mattsson, M.  

Med 2 ja-röster, 6 nej-röster och 1 som avstår finner ordföranden att socialnämnden beslutar 
att Daniel Forsbergs yrkande ska vara motförslag vid omröstning.  

Ordföranden ställer liggande förslag mot Daniel Forsbergs förslag och finner att 
socialnämnden beslutar enligt liggande förslag.  

Votering begärs.  

Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill att socialnämnden ska 
besluta enligt liggande förslag röstar ja. Den som vill att socialnämnden ska besluta enligt 
Daniel Forsbergs förslag röstar nej.  

Följande ledamöter röstar ja: Per Mattsson, M, Carin Falck, BP, Eva Magnusson, C, Torbjörn 
Sköld, S, Anne Jönsson, M, och Karl-Erik Evgård, S. 

 

Forts 
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Sn § 80 

 

Följande ledamöter röstar nej: Tommy Rosenberg, SD, Ingrid Pedersen, SD, och Daniel 
Forsberg, MP.     

Med 6 ja-röster och 3 nej-röster finner ordföranden att socialnämnden beslutar enligt liggande 
förslag.     

Att-sats 2:  

Ordföranden ställer Daniel Forsbergs, MP, yrkande mot Ingrid Pedersens, SD, yrkande om 
avslag och finner att Daniel Forsbergs yrkande ska utgöra motförslag.  

Ordföranden ställer liggande förslag mot Daniel Forsbergs yrkande och finner att 
socialnämnden beslutar enligt liggande förslag.  

Att-sats 3-5: 

Ordföranden ställer liggande förslag avseende att-sats 3-5 mot Ingrid Pedersens, SD, yrkande 
om avslag och finner att socialnämnden beslutar enligt liggande förslag.    

Socialnämnden beslutar 
att avgiften för matdistribution och matabonnemang höjs från 45 kr per portion (37 procent av 
prisbasbeloppet för aktuellt avgiftsår/365 dagar) till 55 kr per portion (45 procent av 
prisbasbeloppet för aktuellt avgiftsår/365 dagar),  

att avgiften för den mat som serveras på Stella, Furen och Juvelen höjs från 45 kr till 55 kr/per 
portion (45 procent av prisbasbeloppet för aktuellt avgiftsår/365 dagar) som den enskilde 
betalar för via ett matabonnemang,  

att anta föreliggande förslag till revidering av Svedala kommuns författningssamling 2:09 
Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård,  

att pensionärsrådet ges möjlighet att lämna yttrande direkt till kommunstyrelsen avseende 
förslaget, samt  

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta framlagt förslag till höjning av matdistribution 
och matabonnemang samt revidering av författningssamling 2:09 att gälla från och med      
2017-01-01.  

 

Forts 
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Sn § 80 

 

__________ 

Daniel Forsberg, MP, reserverar sig skriftligt mot beslutet med följande motivering: 
Reservation angående beslut om avgiftshöjning för matdistribution och matabonnemang, samt 
serverad mat på Stella, Furan och Juvelen. En höjning med 22 % från 45 kr till 55 kr i ett slag 
anser jag är alldeles för mycket. Jag är orolig för hur detta drabbar, de som utnyttjar detta, 
deras ekonomi.  

Daniel Forsberg, MP, begär och beviljas att få följande särskild anteckning i protokollet: Jag 
önskar utredning om personer med negativt avgiftsutrymme i kommunen. Jag önskar också 
förslag på hur man kan hjälpa dessa. Med t ex avgiftsrabatt på matkostnaden.  

__________  
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Sn § 81  Sn  16. 

Information om granskning av den interna kontrollen i 
Svedala kommun  
Kommunens revisorer har gett Deloitte i uppdrag att genomföra en granskning av den interna 
kontrollen i Svedala kommun. Som ett första steg i granskningen ska en självskattningsenkät 
fyllas i av respektive nämnd. Självskattningsenkäten är förmedlad till socialnämndens 
presidium.   

Socialnämndens presidium har enligt uppdrag genomfört en självskattning inom följande 
områden: 

- Utvärdering av styr- och kontrollmiljö 
- Riskbedömning i verksamheten 
- Kontrollaktiviteter 
- Information och kommunikation 
- Uppföljning och övervakning 

Socialnämndens ordförande presenterar sammanfattningsvis svaren på självskattnings-
enkäten.  

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.   

__________ 
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Sn § 82  Sn 16.167 

Lag 2014:132 om mobilitetsstöd som komplement till 
färdtjänst 
Kommuner och landsting har tillsammans med staten ansvar för att göra kollektivtrafiken 
tillgänglig. Kommunen ansvarar för att det finns en färdtjänst av god kvalitet och staten 
ansvarar för att lämna bilstöd för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till personer 
som på grund av varaktig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på 
egen hand eller anlita allmänna kommunikationer.  

Vissa grupper av personer med funktionsnedsättning har enligt bestämmelserna i socialför-
säkringen inte möjlighet att få bilstöd. Det kan handla om att sökande av bilstöd som har fyllt 
65 år eller att sökanden inte kan visa att han eller hon är beroende av ett motorfordon för att 
till exempel kunna ta sig till arbetet.  

2014-07-01 trädde en ny lag i kraft, Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till 
färdtjänst. I lagen ges möjlighet för en kommun att lämna ekonomiskt stöd för anskaffning och 
anpassning av ett motorfordon till en person med funktionsnedsättning för att öka hennes eller 
hans möjligheter att förflytta sig.  

Region Skåne har tidigare ansvarat för kostnaden för förskrivning av vridbara bilstolar, 
tillbakaflyttningssats samt biltransportrullstol. Från och med 2016-01-01 har Region Skåne 
beslutat att bilanpassning inte längre är ett personligt förskrivet hjälpmedel.  

Det är frivilligt för kommunen att besluta över tillämpningen.  

Förslag till beslut 

Vård och omsorg föreslår socialnämnden besluta 

att ställa sig bakom att ekonomiskt stöd efter individuell bedömning kan beviljas vid anskaff-
ning och anpassning för de produkter som ej är att betrakta som konsumentprodukter till en 
kostnad av högst motsvarande ett basbelopp.   

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom att ekonomiskt stöd efter individuell bedömning kan beviljas vid anskaff-
ning och anpassning för de produkter som ej är att betrakta som konsumentprodukter till en 
kostnad av högst motsvarande ett basbelopp.   

__________ 
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Sn  § 83   

Svar på fråga avseende lägesrapport gällande 
miljömålsprogrammets genomförande 
Daniel Forsberg, MP, frågade 2016-08-25, § 75, om lägesrapport gällande miljömålspro-
grammets genomförande och yrkar att till kommande sammanträde redovisa vilka åtgärder 
som har genomförts och vilka mål som har uppfyllts av de åtgärder och mål som ankommer 
socialnämnden enligt kommunens miljömålsprogram. Socialnämnden beslutade att 
lägesrapport gällande miljömålsprogrammets genomförande ska lämnas vid kommande 
sammanträde.  

Socialchefen lämnar en lägesrapport där det framkommer att ett gemensamt svar från 
respektive verksamhetsområde kommer att lämnas till kommunstyrelsen under hösten. Vidare 
framkommer att miljömålsprogrammet kommer att följas upp årligen.   

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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Sn § 84    

Vård och omsorg informerar 
- Konsulter Individ och familjeomsorg. För närvarande finns en konsult vars uppdrag 

upphör 2016-09-30. 
- Kösituationen särskilt boende. Kösituationen är för närvarande relativt stabil och 

det finns 10 personer i kö till plats i särskilt boende. 
- Seniordagarnas program 12-14 oktober (delas ut).   
- Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn vid integrationsboendet Svedala.   

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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Sn § 85   

Delegerade ärenden 
Socialnämnden har delegerat viss beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt 
socialnämndens delegationsförteckning, antagen i socialnämnden 2015-03-05, § 25 (Svedala 
kommuns författningssamling 4:09). 

Anmälan av följande delegationsbeslut till socialnämnden 2016-09-15: Delegerade ärende 
enligt listor sidnr 329-373 för perioden 2016-08-01- 2016-08-31. Delegerade ärenden för 
perioden finns tillgängliga vid sammanträdet. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga delegationsbeslut sidnr 329-373 till handlingarna.  

__________  
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Sn § 86   

Skrivelser och meddelanden 
Kommunstyrelsen 

- Ks § 176 Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utveckling av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst 

- Ks § 173 Lokalförsörjningsplan 2017-2026 för Svedala kommun 
- Lokalförsörjningsplan 2017-2026 

Vård och omsorg 

- Remissyttrande över promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagande av 
ensamkommande barn och unga, diarienummer A2016/01307/1 

- Seniordagarna 12-14 oktober 
 

Socialnämnden beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna.  

__________ 
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Sn § 87   

Övriga frågor – förfrågan avseende önskemål om 
heltidstjänster 
Tommy Rosenberg, SD, frågar om förfrågan som enligt uppgift har ställts till personal inom 
Vård och omsorg avseende önskemål om heltidstjänster. När och hur får berörd personal 
besked om resultatet?  

Socialnämnden beslutar 
att svar ska lämnas vid socialnämndens kommande sammanträde 2016-10-20. 

__________ 
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