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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Närvarolista socialnämnden  

Beslutande 
Parti Namn Parti Namn 
M Per Mattsson, ordförande M Staffan Widell 
L Carina Engström C Eva Magnusson 
S Torbjörn Sköld, justerande S Leif Göthed 
MP Ann Engqvist SD Ingrid Pedersen 
SD Tommy Rosenberg   

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
Parti Namn Parti Namn 
M Sofia Lindbom, ersättare M Ewa Lennerling, ersättare 
M Anne Jönsson, ersättare S Charlotte Persson, ersättare 
S Karl-Erik Evgård, ersättare MP Daniel Forsberg, ersättare 
SD Eva Borgelin, ersättare V Jörgen Persson, insynsplats 
    
Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman   

Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 

Moa Blom, verksamhetsstrateg 

Bengt Persson, budget- och redovisningschef 

Maria Danielsson, områdeschef 

Fredrik Palmgren, områdeschef 

Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Joakim Thuresson, kvalitetsstrateg  

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

  
Sn § 110 

Presentation av Vård och omsorgs nya verksamhetsstrateg 
Ordföranden hälsar Vård och omsorgs nya verksamhetsstrateg Vård och omsorg tillika 
sekreterare i socialnämnden välkommen till Svedala kommun. Moa Blom tillträdde tjänsten 
som verksamhetstrateg 2015-12-01.  

Moa Blom presenterar sig.  

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

  
Sn § 111 

Redovisning av 2015 års kvalitetsuppföljning inom Vård 
och omsorg 
Vid dagens sammanträde redovisas resultatet av genomförd kvalitetsuppföljning i oktober 
2015. Resultatet för varje område kommer att bli föremål för analys och olika förbättrings-
områden kommer att tas fram. 

Kvalitetsuppföljningen omfattade såsom tidigare anhöriga, brukare och medarbetare. 
Undersökningen var anonym och resultatet redovisas i form av diagram, där det inte går att 
utläsa vad en enskild person har svarat. 

Resultatet kommer att finnas på anslagstavlor inom Vård och omsorg och på Svedala 
kommuns webbplats i slutet av december 2015. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

  
Sn § 112 

Information om delårsbokslut 
Budget- och redovisningschefen redogör för delårsbokslut 10 månader 2015 och svarar på 
frågor. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

  
Sn § 113                                                                                             Dnr sn 15.193, ks 15.226 

Behov av platser för ensamkommande flyktingbarn 2016 
Det föreligger skrivelse ”Behov av platser för ensamkommande flyktingbarn 2016, daterad 
2015-11-30.  

Socialchefen redogör för ärendet.   

Socialnämnden  beslutar 
att ställa sig bakom skrivelsen ”Behov av platser för ensamkommande flyktingbarn 2016, 
daterad 2015-11-30, samt 

att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen. 

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

  
Sn § 114                                                                                            Dnr sn 15.193, ks 15.226 

Nuläge avseende ensamkommande flyktingbarn 
Socialchefen lämnar en lägesrapport avseende ensamkommande flyktingbarn i kommunen. 

För närvarande finns 10 barn placerade på transitboende Svea. 

Till dags datum har det till Svedala kommun 2015 anvisats 89 ensamkommande flyktingsbarn 
och till det har det ankommit 30 barn via Malmö Airport. 

Arbetsbelastningen är mycket hög på Individ och familjeomsorgen. Antalet ärenden som 
respektive socialsekreterare ansvarar för har ökat markant. Socialsekreterarnas arbetsmiljö 
har påverkats negativt och upplevs ansträngd.  

Tillgången på platser i landet är nästan obefintlig. Detta skapar en svår situation för 
socialsekreterarna som får lägga ner mycket tid på att söka platser.   

Avtalet om ett antal platser i Svedala kommun för Trelleborgs kommuns räkning är uppsagt 
från 2015-12-01. Anledning är att det egna behovet av platser till barn som anvisas till Svedala 
kommun.  

Enligt Länsstyrelsens uppgifter är fördelningstalet för Svedala kommun 111 ensamkommande 
flyktingbarn 2016. 

Ensamkommande barn som placeras på HVB-hem bör enligt Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) ha ett eget rum. IVO meddelade 2015-09-10 att de inte kommer kräva detta 
som huvudregel vid tillsyn och tillståndsgivning. IVO menar dock att omständigheter i det 
enskilda fallet kan göra att vissa barn bör erbjudas eget rum, vilket HVB-hemmet och 
socialnämnden ska ta hänsyn till. 

Det finns i nuläget inte möjlighet att erbjuda varje barn ett eget rum på Svea transitboende. 
Om det efter att barnet placerats på Svea framkommer information som tyder på att barnet är i 
behov av eget rum görs en bedömning om så är möjligt. Avvikelser kommer att skrivas på 
aktuella ärenden där bedömningen är att lagstiftarens intentioner inte följs.  

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen till protokollet.  

__________ 



 

7(16) 

SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

   
Sn § 115                                                                                            Dnr sn 15.186, ks 15.316 

Information om förändring i Vård och omsorgs 
tjänstemannaorganisation 2016-03-01 
Kommunstyreslen föreslår 2015-11-16 kommunfullmäktige besluta att inom kommunstyrelsen 
inrättas ett utskott för arbete och integration med ansvar för arbetsmarknadsinsatser, 
integration, myndighetsutövning gällande ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt 
bostadsförsörjning för flyktingfamiljer. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den 
ändrade organisationen för arbetsmarkand och integration träder ikraft från och med        
2016-03-01. Beslut kommer att tas i kommunfullmäktige 2015-12-16. 

En resursmätning inom LSS presenterades i socialnämnden 2015-09-10. Rapporten visade 
behov av verksamhetsutveckling för bättre brukarfokus och kostnadseffektivitet. 

Konstateras kan att Vård och omsorgs tjänstemannaorganisation i sin helhet är i behov av 
optimering. 

Socialchefen redogör för förändring i Vård och omsorgs tjänstemannaorganisation som 
kommer att träda ikraft 2016-03-01. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

 
Sn § 116 

Information om ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 
2015” 
Områdeschefen för äldreomsorgen informerar om resultatet från Socialstyrelsens äldre-
undersökning ” Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2015”. 

Undersökningen är en nationell undersökning där personer 65 år och äldre som har hemtjänst 
eller särskilt boende svarar på frågor om kvaliteten på den omsorg de får. 

Länk till Socialstyrelsens olika undersökningar finns på www.svedala.se under Vård och 
omsorg/Kvalitet/Öppna jämförelser.  

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

__________ 

  

http://www.svedala.se/
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

  
Sn § 117 

Svar på fråga om antal personer med enbart 
matdistribution 
Leif Göthed, S, frågade 2015-11-05, § 109, om hur många vårdtagare inom hemtjänsten som 
enbart har insatsen matdistribution. 

Vård och omsorg svarar att det inom hemtjänsten finns cirka 50 personer med enbart 
matdistribution. 

Socialnämnden  beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

   
Sn § 118                                                                                             Dnr sn 15.183, ks 15.294 

Översyn av planer, program och policys som är antagna av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 
Kanslienheten har en lista över planer, program och policys som är antagna av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Denna uppdateras två gånger om året, då senast 
2015-09-07. 

Av listan kan man läsa att det finns ett antal dokument där tidpunkten för revision har 
överskridits eller att det inte finns någon tidpunkt angiven för revidering av dokumentets 
giltighet. 

I kolumnen ”Ansvarig för revidering” anges det organ som tillser att giltigt dokument föreligger. 
Om det organ som anges i kolumnen inte längre finns är det ”arvtagande” organet i den nya 
organisationen som är ansvarig.  

Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-28, ks § 238, att uppdra åt nämnder och andra som 
anges ansvariga i uppdrag att utföra en översyn över listade planer, program och policys för 
att se om det fortfarande är aktuella och giltiga. 

Det föreligger ”Översyn över listade planer, program och policys som är antagna av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige avseende Vård och omsorg, daterad 2015-11-18.  

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom översynen av planer, program och policys som är antagna av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen avseende Vård och omsorgs ansvarsområde, samt 

att överlämna densamma till kommunstyrelsen.  

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

  
Sn § 119                                                                                            Dnr sn 15.249 

Erbjudande om anslutning till Sammansatt bastjänst 
ekonomiskt bistånd (SSBTEK) 
Det föreligger beslutsunderlag ”Erbjudande om anslutning till Sammansatt bastjänst 
ekonomiskt bistånd (SSBTEK)”, daterad 2015-12-02. 

Genom tjänsten SSBTEK kan handläggare inom socialtjänstens verksamhetsområde 
ekonomiskt bistånd få utlämnat information från a-kassorna, Arbetsförmedlingen, CSN, 
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.  

Tjänsten innebär en förenklad och mer säker hantering av informationen jämfört med tidigare 
samt ger förutsättningar för frigjord arbetstid i handläggningen hos både kommuner och 
myndigheter. 

För att kunna använda tjänsten krävs en anpassning av kommunernas verksamhetssystem. 
Försäkringskassan ansvarar för teknisk förvaltning och drift av tjänsten på uppdrag av 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Kostnad för tjänsten ersätter SKL för utveckling, drift och förvaltning av tjänsten. För år 2016 
är taxan en (1) krona per invånare och år. Kostnaden för att integrera SSBTEK med befintligt 
verksamhetssystem ProCapita är en engångskostnad om 60 000 kr. Kostnad för underhåll och 
drift till verksamhetssystemet är förnärvarande 1 800 kr årligen. 

Socialnämnden beslutar 
att ge Sveriges Kommuner och Lansting (SKL) i uppdrag att fortsätta utveckla och förvalta den 
nationella tjänsten för ekonomiskt bistånd, 

att anta erbjudandet om fortsatt användning av tjänsten enligt den invånarbaserade 
finansieringsmodellen, samt  

att enligt gällande delegationsbestämmelser godkänna socialchef som behörig ställföreträdare 
för socialnämnden att teckna avtal. 

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

  
Sn § 120 

Vård och omsorg informerar 
− Solgården uppmärksammades vid årets Kvalitetsmässa då Vårdförbundets 

Förbättringsstipendium delades ut.  
− Bygg och miljö och deras tillsynsprojekt inom särskilt boende avseende tvätt, städ, 

legionella samt ventilation, 2015-11-02. 
− Svar på fråga om höjning av ekonomisk ersättning inom hemtjänstsvalet. 
− Fokusgrupper inför framtagande av ny vård och omsorgsplan. 
− Studiebesök i Landskrona 2015-11-13 om block-/nivåsystem och verkställighet inom 

hemvården.   
− Pensionärsrådets sammanträde 2015-10-29 och 2015-12-10. 
− Möte om uppföljning av färdtjänstavtalet 2015-11-20. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

  
Sn § 121                                                                                             Dnr sn 15.224 

Pensionärsrådets förslag att instifta ett ”Äldrepris” 
Pensionärsrådet beslutade 2015-10-29, § 49, att föreslå socialnämnden att de instiftar ett 
”Äldrepris” i Svedala kommun som förslagsvis ska delas ut vid en av de årliga seniordagarna. 

Socialnämnden beslutar 
att ge Vård och omsorg i uppdrag att utreda förslaget till socialnämndens sammanträde 2016-
03-17.  

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

  
Sn § 122 

Delegerade ärenden 
Delegerade ärenden sidnr 615- 725 enligt författningssamling 4:09 Delegationsförteckning för 
socialnämnden för perioden 2015-10-26 – 2015-12-02, samt delegerade ärenden 
dödsboanmälan för perioden 2015-01-01- 2015-11-25. 

Delegerade ärenden för perioden finna tillgängliga vid sammanträdet.   

Socialnämnden beslutar 
att lägga delegationsbeslut sidnr 615-725 för perioden 2015-10-26—2015-12-02 samt 
delegerade ärenden dödsboanmälan för perioden 2015-01-01—2015-11-25  till handlingarna.  

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

  
Sn § 123 

Skrivelser och meddelanden 
Kommunstyrelsen 

- Ks § 278 Förslag till ändrad organisation för arbetsmarknad och integration 
- Ks § 279 Lägesrapport om flyktingsituationen, samt fattande av beslut om anordnande 

av boenden för ensamkommande barn och flyktingar 

Pensionärsråd 

- Protokoll 2015-10-29 

Bygg och miljönämnden 

- Tillsynsprojekt – vårdboende, 2015-11-02 
- Inbjudan – Så styr vi med sikte på miljömålen! 

Socialnämnden beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna.  

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

  
Sn  § 124 

Ordföranden tackar för det gångna året 
Ordföranden framför tack till nämndens ledamöter och personal. 

__________ 
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