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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2015-10-08 
Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Naverlönnsalen, kl 18:30-19:15 
  
Beslutande se sid 2 
       
       
       
       
       
       
       
       
Övriga deltagare se sid 2 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  
Utses att justera   Carin Falck   
     
Datum för justering 2015-10-23   
     
Underskrifter     
 Sekreterare  Paragrafer 91-98 
  Berit Henryson   
     
 Ordförande    
  Per Mattsson   
     
 Justerande    
    Carin Falck   
     
 
 
 
   ANSLAG/BEVIS 
  
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Socialnämnden   
    
Sammanträdesdatum 2015-10-08   
    
Datum för  
anslags uppsättande 2015-10-26 Datum för  

anslags nedtagande 2015-11-26 
    
Förvaringsplats  
för protokollet Vård och omsorg   
    
Underskrift    
 Ingrid Kjellberg   
 
 
    Utdragsbestyrkande 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-10-08 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Beslutande             
 

Parti Namn 
 

 
Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, tjänstemän) 

 
   

M Per Mattsson, ordförande 
M Sofia Lindbom  
BP Carin Falck, 1:e vice ordförande, justerande 
C Eva Magnusson 
S Torbjörn Sköld, 2:e vice ordförande 
S Leif Göthed  
MP Daniel Forsberg 
SD Ingrid Pedersen 
SD Tommy Rosenberg 

 
Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, tjänstemän) 
M Ewa Lennerling, ersättare 
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 

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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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-10-08 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 91 Dnr ks 15.207, sn 15.145 
 
Delegationsordning för arbetsmiljöuppgifter inom kommens 
verksamheter 
 
Personalutskottet har 2015-05-07 framlagt förslag till delegationsordning 
avseende arbetsmiljöuppgifter inom kommunens verksamheter. 
 
Personalutskottet har i skrivelse 2015-05-07 samt 2015-04-29 redovisat 
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
 
Sedan 2015-01-01 har Svedala kommuns en politisk organisation med 
nämnder. Arbetsmiljöansvaret för medarbetarna har flyttats från 
kommunstyrelsen till nämnderna där respektive nämnd har 
arbetsmiljöansvar för de medarbetare som arbetar i den verksamhet som 
nämnden ansvarar för. Med anledning av denna förändring behöver 
kommunen anta en ny delegationsordning för arbetsmiljöuppgifter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 att anta framlagt förslag till 
delegationsordning avseende arbetsmiljöuppgifter inom kommunens 
verksamheter, att gälla fr o m 2015-07-01 samt att översända delegations-
ordningen till nämnderna för beaktande. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att, utifrån antagen delegationsordning avseende arbetsmiljöuppgifter inom 
kommunens verksamheter, uppdra åt kommundirektören att fördela arbets-
uppgifterna vidare till socialchefen i egenskap av verksamhetschef och tillse 
att denne har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att kunna 
bedriva arbetsmiljöarbetet inom verksamhetsområde Vård och omsorg, 
 
att ge socialchefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att 
SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) kan bedrivas ute på arbetsplatserna 
och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer 
med, samt  
 
att socialnämnden är i övrigt införstådd med det ansvar och de uppgifter 
som åvilar nämnden enligt nivå 2 i delegationsordningen.  
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-10-08 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 92 Dnr sn 15. 
 
Information om delårsbokslut 8 månader 2015 
 
Socialchefen lämnar information om delårsbokslut 8 månader 2015.  
 
Socialnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-10-08 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 93  Dnr sn 15.127, ks 15.86 
  
Yttrande avseende revisionens granskning av placering av 
barn, unga och vuxna 

 
Vid socialnämndens sammanträde 2015-09-10, § 77, informerade 
områdeschefen för Individ och familjeomsorg 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 beslutade 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. 
 
Det föreligger yttrande avseende revisionens granskning enligt ovan, 
daterad 2015-08-31.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna avgivit yttrande i ärendet.  
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-10-08 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 94 Dnr sn 15.158 
 
Begäran om redovisning till IVO efter inspektion   
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde 2015-08-11 en 
oanmäld inspektion på Solgården (sn § 89 Skrivelser och meddelanden). 
Avsikten med inspektionen var att granska att verksamhetens kvalitet 
fortlöpande och systematiskt utvecklas och säkras.  
 
Vid inspektionen granskades verksamhetens hantering av avvikelse- och lex 
Sarah-rapporter.  
 
IVO har 2014-08-14 begärt att socialnämnden senast 2015-09-25 redovisar 
vem som ansvarar för att ett missförhållande eller en påtaglig risk för 
missförhållande (lex Sarah) avhjälps eller undanröjs utan dröjsmål då 
ansvarig chef för verksamheten inte är i tjänst.   
 
Det föreligger svar till IVO, daterad 2015-09-21. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna avgivit yttrande i ärendet.  
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-10-08 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 95 
 
Vård och omsorg informerar  
 
- Kvalitetsmätning inom Vård och omsorg, oktober 2015. 
- Pensionärsrådets protokoll 2015-09-17 

 
Socialnämnden beslutar 

 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-10-08 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 96 
 
Delegerade ärenden 
 
Delegerade ärenden sidnr 516-561 enligt författningssamling 4:09 
”Delegationsförteckning för socialnämnden” för perioden 2015-09-03—
2015-09-29. 
 
Delegerade ärenden för perioden finns tillgängliga vid sammanträdet.  
 

 Socialnämnden beslutar 
 

att lägga delegationsbeslut sidnr 516-561 för tiden 2015-09-03—2015-09-29 till 
handlingarna.  
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-10-08 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 97 
 
Skrivelser och meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 
- Kf § 110 Ks § 197 Svar på medborgarförslag om att en                    

        centrumringlinje inom färdtjänsten anordnas i Svedala tätort 
- Kf § 116 Ks § 194 Förslag till ändrade avgifter och                          

        tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och     
        sjukvård samt förslag till ändrad avgift för trygghetslarm 

- Kf § 117 Ks § 195 Förslag till reglemente för pensionärsrådet i       
        Svedala kommun 

- Kf § 118 Ks § 196 Utvärdering av effekten av privatisering av         
        personlig assistans 

 
Pensionärsrådet 
- Pensionärsrådets protokoll 2015-09-17 
 
Kommunförbundet Skåne – Region Skåne 
- Information om processen kring framtagande av förslag gällande    

        nytt hälso- och sjukvårdsavtal 
 
Länsstyrelsen Skåne 
- Tillsammans med länets kommuner vill Länsstyrelsen Skåne           

         utveckla stödet till våldsutsatta, barn som bevittnat våld samt          
         våldsutövare. 

 
Statens institutions styrelse SiS 
- När utredning skapar möjligheter – SiS forskningsrapport  
 
Vård och omsorg 
- Program seniordagarna 21-23 oktober – Tema ”Balans i livet” 
- Plan – Aktiviteter 2015-2016 för kontaktpolitikerna inom                

        Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård (delas ut vid sammaträdet) 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-10-08 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 98 
 
Övriga frågor - Nuläge avseende ensamkommande 
flyktingbarn 
 
Socialchefen lämnar en lägesrapport avseende ensamkommande flykting-
barn i kommunen. Svedala kommun ansvarar för närvarande för 56 ensam-
kommande barn, varav 40 barn har anvisats till kommunen. 
 
Planeringen inför framtida boende för anvisade barn 
Integrationsboende Erlandsdal kommer att utöka platsantalet i oktober 2015.  
 
I december 2015/januari 2016 kommer moduler att sättas upp i Svedala 
tätort. På detta sätt kommer ytterligare 20-24 platser att finnas. 
 
För närvarande pågår utredningar av potentiella familjehem/jourhem 
framöver. 
 
Möjligheten att utöka antalet boendeplatser under första halvåret 2016 är 
under utredning där olika alternativ diskuteras.  

 
Svedala kommun som ankomstkommun 
Avseende Svedala kommun som ankomstkommun via Malmö Airport, har 
det ankommit 19 barn sedan mitten av juli 2015. 
 
Personalåtgärder 
Sedan 2015-10-01 har följande förändringar gjorts avseende personalåt-
gärder inom Individ och familjeomsorg: 
 
-  Utökning med socialsekreterare motsvarande en heltidstjänst 
-  Utökning med administrativt stöd motsvarande 25 procent av heltid 
-  Omdisponering inom familjehem motsvarande en heltidstjänst 
-  Samordningsansvar motsvarande en heltidstjänst som socialsekreterare  
 
Ekonomi 
Avseende anvisade barn; positivt resultat, dock beskriver socialchefen detta 
osäkert hur det kommer att vara i framtiden. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

   __________ 
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