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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-01-26  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 26 januari 2017 kl 18:30 – 20:45 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Carin Falck 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2017-02-03 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-9 

 Moa Blom  

 Ordförande 

  

 Per Mattsson  

 Justerare 

  

 Carin Falck  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-01-26 

Anslaget sätts upp 2017-02-03 Anslaget till och med 2017-02-24 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, vård och omsorg 
 

Underskrift 

  

 Moa Blom  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Per Mattsson (M), Ordförande 
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande 
Torbjörn Sköld (S), 2:e vice ordförande 
Eva Magnusson (C) 
Leif Göthed (S) 
Tommy Rosenberg (SD) 
Ingrid Pedersen (SD) 

Tjänstgörande ersättare 

Karl-Erik Evgård (S) ersätter Daniel Forsberg (MP) 
Dan Nilsson (M) ersätter Staffan Widell (M) 

Ersättare och insynsplatser 

Ewa Lennerling (M) 
Anne Jönsson (M) 
Carina Engström (L) 
Caroline Gullstrand (SD) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Helene Hardenstedt, enhetschef § 1 
Mattias Olsson, 1:e socialsekreterare § 1 
Charlotte Björklund, utvecklingssekreterare § 1 
Bengt Persson, budget- och redovisningschef §§ 1-2 
Moa Blom, nämndsekreterare 
Anna Borgius, socialchef och ansvarig tjänsteman 
1 åhörare §§ 1-4, 6-9 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 

§ 1 
Förberedelse inför ett nytt ersättningssystem för mottagande av 
ensamkommande barn och unga ........................................................................ 4 

§ 2 
Internbudget vård och omsorg 2017 .................................................................... 5 

§ 3 
Delegationsförteckning för socialnämnden .......................................................... 6 

§ 4 
Tillsynsplan för alkoholtillstånd 2017-2019 .......................................................... 7 

§ 5 
Särskilt förordnad vårdnadshavare ...................................................................... 8 

§ 6 
Val av representanter till arbetsgrupp för framtida boendeformer för 
äldre i Svedala kommun ...................................................................................... 9 

§ 7 
Vård och omsorg informerar .............................................................................. 10 

§ 8 
Skrivelser och meddelanden ............................................................................. 11 

§ 9 
Delegerade ärenden ......................................................................................... 12 
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§ 1  

Förberedelse inför ett nytt ersättningssystem för 
mottagande av ensamkommande barn och unga 

Dnr 2016-000181  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringskansliet föreslår i promemorian ”Ett nytt ersättningssystem för 
mottagande av ensamkommande barn och unga” nya regler och nivåer av 
kommunersättningarna. Förslaget innebär ett förenklat system med en ökad 
schablonisering samt förändrade ersättningsnivåer. Förslaget innebär i korthet 
att: 

Kommunernas överenskommelser med Migrationsverket upphör och med det 
ersättningar för tomma platser. 

Sänkning från 1 900 kronor per dygn till 1 350 kronor per dygn för 
ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. 

Sänkning från 1 900 kronor per dygn till 750 kronor per dygn för 
ensamkommande unga 18-20 år som har uppehållstillstånd. 

Förslaget är att det nya ersättningssystemet ska träda i kraft 1 juli 2017. 

Enhetschef Helene Hardenstedt, 1:e socialsekreterare Mattias Olsson och 
utvecklingssekreterare Charlotte Björklund föredrar ärendet. 

1:e socialsekreterare Mattias Olsson informerar om ett projekt om 
ensamkommande barn i samarbete med Trelleborgs kommun. Trelleborgs 
kommun modell för uppföljning och etablering av ensamkommande ska 
implementeras.  

Beslut skickas till 
Akten 

 



 

 

5(12) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-01-26  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2  

Internbudget vård och omsorg 2017 

Dnr 2017-000007  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna internbudgeten för 2017 

att tjänst som personligt ombud dras in.  

Sammanfattning av ärendet 
Det föreligger förslag till internbudget för vård och omsorg 2017.  

Budget- och redovisningschefen redogör för förslaget.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till internbudget för vård och omsorg 2017 

 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 3  

Delegationsförteckning för socialnämnden 

Dnr 2017-000006  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta föreliggande förslag till delegationsförteckning för socialnämnden. 

att delegationsförteckningen ska gälla från och med 2017-02-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Det föreligger förslag till ny delegationsförteckning för socialnämnden  

(Svedala kommuns författningssamling 4:09).  

Delegationsförteckningen antogs av socialnämnden 2015-03-05 § 25, med 
ändring 2016-02-18 § 16. 

I förslaget är förändringar markerade med färg.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till delegationsförteckning för socialnämnden 

 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 4  

Tillsynsplan för alkoholtillstånd 2017-2019 

Dnr 2017-000005  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta föreliggande förslag till tillsynsplan för alkoholtillstånd 2017-2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. Kommunen bedriver både inre samt yttre tillsyn. Den inre 
tillsynen kan till exempel innebära ekonomisk kontroll av företaget samt av 
personer med betydande inflytande över företaget. Yttre tillsyn kan till exempel 
innebära att kontroll görs på stället huruvida försäljningen sker i enlighet med 
tillståndet. 

Tillsynsplanen är ett dokument som ska fungera som ett stöd för den direkta 
tillsynsverksamheten samt för att säkerställa att tillsynen faktiskt bedrivs i den 
utsträckning som krävs för att tillgodose att bestämmelserna följs.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till tillsynsplan för alkoholtillstånd 2017-2019, 2017-01-12 

 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 5  

Särskilt förordnad vårdnadshavare 

Dnr 2017-000008  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet omfattas av sekretess och förs i separat protokoll.  
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§ 6  

Val av representanter till arbetsgrupp för framtida 
boendeformer för äldre i Svedala kommun 

Dnr 2016-000229  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

Att utse Per Mattsson (M), Torbjörn Sköld (S) och Ingrid Pedersen (SD) till 
representanter för socialnämnden i arbetsgruppen för framtida boendeformer 
för äldre i Svedala kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
2014 fanns det en arbetsgrupp med representanter från dåvarande 
beredningen för vård och omsorg, pensionärsråd samt tjänstmän från Miljö och 
teknik och Vård och omsorg. I arbetsgruppen ingick tre ledamöter från 
beredningen för vård och omsorg, två ledamöter från pensionärsrådet, en 
tjänsteman från Miljö och teknik samt tre tjänstemän från Vård och omsorg. 

Socialnämnden beslutade 2016-12-19 § 111 att på nytt starta upp en 
arbetsgrupp för framtida boendeformer för äldre i Svedala kommun. 

Tre representanter från socialnämnden ska utses.  

Handlingar i ärendet 
Pe § 31 Framtida boendeformer för äldre i Svedala kommun 

SN § 111 2016-12-19 arbetsgrupp för framtida boendeformer för äldre i Svedala 
kommun 

Yrkanden 
Ordföranden Per Mattson (M) föreslår sig själv som representant för 
socialnämnden. 

Leif Göthed (S) föreslår Torbjörn Sköld (S) som representant från 
socialnämnden. 

Ingrid Pedersen (SD) föreslår sig själv som representant från socialnämnden.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden på förslaget och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med förslaget.  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 7  

Vård och omsorg informerar 

Dnr 2017-000009  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Nuläge lägenheter på Toftaängen 

 Kommunstyrelsen beslutade 2014 att bygga ut Toftaängens särskilda 
boende. Beslutet innebar att endast 8 av de 16 platserna skulle 
användas till särskilt boende. Övriga åtta lägenheter skulle användas till 
andra kommunala lokalbehov innan de behövdes till särskilt boende år 
2018 eller 2019. Nämnden har tidigare fått information angående att 
lägenheterna ska användas av verksamheten Arbete och integration.  

Kö särskilt boende 

 För närvarande finns det ingen kö till särskilt boende. 

Konsulter på IFO 

 För närvarande finns det två konsulter på IFO. 

Nominera till årets seniorinspiratör 

 Förslag med motivering till årets seniorinspiratör ska lämnas in senast 
31 januari.  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 8  

Skrivelser och meddelanden 

Dnr 2017-000011  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöverket ska göra inspektion på LSS gruppbostad (Vita skolan) 31 
januari 

Delutbetalning av statlig ersättning, missiv från Migrationsverket 

MFoF informerar om utredning när barn har kommit till genom assisterad 
befruktning av ensamstående kvinnor 

Ny personalföreträdare i socialnämnden 

Nya ändrade författningar årsskiftet 2016/17, infosoc 

Kommunfullmäktige 

KF 2016-11-30 § 152 Förslag till driftbudget 2017, flerårsbudget 2018-2019 och 
investeringsbudget 2017 samt investeringsplan 2018-2019 

KF 2016-12-14 § 165 Resultatöverföring vid över- och underskott 

KF 2016-09-14 § 115 Valärenden 

Kommunstyrelsen 

KS 2016-12-19 § 270 Tidplan för ekonomistyrning 2017 

KS 2016-12-19 § 280 Återrapportering intern kontroll 2016 

 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 9  

Delegerade ärenden 

Dnr 2017-000010  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen om fattade delegationsbeslut och att lägga den 

till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har delegerat viss beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt socialnämndens delegationsförteckning. Dessa beslut ska 
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva 
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla 
delegering.  

Anmälan av följande delegationsbeslut till socialnämnden 2017-01-26: 

Delegerade ärenden enligt listor sidnr 1-43 för perioden 2016-12-01-2016-12-
31. 

Delegerade ärenden för perioden finns tillgängliga vid sammanträdet.  

 

Beslut skickas till 
Akten 

 


