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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-09-18

Plats och tid

Naverlönnsalen, tisdagen den 18 september 2018 kl 18:30-19:05

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Tjänstgörande ersättare

Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande

Se närvarolista på sida 2

Justerare

Ewa Dahl

Justeringens plats och datum

Vård och omsorg, Svedala kommunhus, 2018-09-25

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Moa Blom

Ordförande
Per Mattsson
Justerare
Ewa Dahl

Anslagsbevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-18

Anslaget sätts upp

2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Vård och omsorg, Svedala kommunhus

Anslaget till och med

2018-10-20

Underskrift
Moa Blom
Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 79-86
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-09-18

Närvarolista

Beslutande
Ledamöter
Per Mattsson (M), Ordförande
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande
Ewa Dahl (M)
Eva Magnusson (C)
Leif Göthed (S)
Daniel Forsberg (MP)
Ingrid Pedersen (SD)
Tjänstgörande ersättare
Göran Malmberg (S) ersätter Torbjörn Sköld (S)
Eva Borgelin (SD) ersätter Tommy Rosenberg (SD)

Ersättare och insynsplatser
Dan Nilsson (M)
Anna Netterheim (M)
Anne Jönsson (M)
Caroline Gullstrand (SD)
Jörgen Persson (V) insynsplats

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.)
Maria Dérand, controller § 79
Bengt Persson, budget- och redovisningschef § 79
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller
Leena Berlin Hallrup, kommande socialchef
Maria Danielsson, tf socialchef
Moa Blom, verksamhetsstrateg

M
S
SD
L

Moderata samlingspartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Liberalerna

Ordförandes signatur

BP
MP
C
V

Barapartiet
Miljöpartiet
Centerpartiet
Vänsterpartiet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-09-18

Ärendelista
§ 79

Yttrande över preliminära budgetramar 2019-2021 för socialnämnden ............... 4
§ 80

Översyn av föreningsbidrag ................................................................................ 5
§ 81

Nomineringar till 2017 års seniorinspiratör - äldrepris.......................................... 6
§ 82

Remissvar av SOU 2018:39 God och nära vård - En
primärvårdsreform (SOU2018:39) ....................................................................... 7
§ 83

Rapportering ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2018 ......................... 8
§ 84

Vård och omsorg informerar.............................................................................. 10
§ 85

Skrivelser och meddelanden ............................................................................. 11
§ 86

Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 12

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-09-18

§ 79

Yttrande över preliminära budgetramar 2019-2021
för socialnämnden
Dnr 2018-000153

Beslut
Socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom förslag till yttrande över socialnämndens preliminära
budgetramar 2019-2021 med följande förändring avseende heltid som norm:
Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala och vid
nyanställning ska redan anställda erbjudas heltid innan ny anställning tillsätts
som heltid.
att översända yttrandet till kommunstyrelsens budgetberedning, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-28, § 137, att uppdra åt nämnderna att
senast 17 september 2018 inkomma med yttrande enligt anvisning till
kommunstyrelsens budgetberedning inför fortsatt budgetprocess, samt att
uppdra åt samtliga nämnder att inkomma med förslag till investeringsplaner.
Förslaget togs upp på socialnämndens sammanträde i augusti, eventuella
synpunkter eller yrkanden skulle vara inskickade senast den 10 september.
Förslag till yttrande föreligger.

Handlingar i ärendet
Förslag till yttrande över preliminära budgetramar 2019-2021 för socialnämnden

Yrkanden
Leif Göthed (S) yrkar på följande förändring i texten avseende ”Heltid som
norm”: Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala
vid och vid nyanställning ska redan anställda erbjudas heltid innan ny
anställning tillsätts som heltid.
Ingrid Pedersen (SD), Eva Magnusson (C) samt Per Mattsson (M) yrkar bifall till
Leif Götheds yrkande.

Beslut skickas till
Budgetberedningen
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-09-18

§ 80

Översyn av föreningsbidrag
Dnr 2018-000115

Beslut
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
att föreningsbidraget till pensionärs- och handikappföreningar höjs till 130kr per
aktiv medlem.

Sammanfattning av ärendet
Pensionärsrådet beslutade 2018-04-05 § 24 att rekommendera socialnämnden
att inför 2019 års budget se över medlemsbidraget per medlem/år då det senast
gjordes 2011.
Socialnämndens presidium föreslår att det nya bidraget ska vara 130kr per aktiv
medlem, regler i övrigt ska vara desamma.
Finansiering löses inom befintlig ram.
Efter beslut ska Svedala kommuns författningssamling 3:02 Bidragsregler för
pensionärs- och handikappföreningar uppdateras.

Handlingar i ärendet
Beslutsunderlag föreningsbidrag, 2018-09-06

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-09-18

§ 81

Nomineringar till 2017 års seniorinspiratör äldrepris
Dnr 2018-000002

Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Ann-Magreth Albin till 2017 års seniorinspiratör.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade under 2016 att instifta ett pris för årets
seniorinspiratör. I bestämmelserna står det att läsa:
Socialnämnden delar årligen ut ett äldrepris till person/personer som bor eller
verkar i kommunen, föreningar och företag som verkar i kommunen som under
året utfört en bra insats för äldre.
Priset består av diplom samt blommor och ska delas ut av socialnämndens
ordförande under Seniordagarna.
Vård och omsorg har fått in 3 stycken nomineringar till priset.
Socialnämndens presidium har valt att föreslå Ann-Magreth Albin. Ann-Magreth
nominerades med följande motivering:
Ann-Magreth Albin är en flitig debattör som brinner för de äldre. Hon har ett
starkt lokalt engagemang och lägger ner mycket tid och energi på just
äldrefrågor. Hon engagerar sig inte bara för oss äldre utan även för dem som
arbetar med äldre personer. För oss i SKPF pensionärerna Svedala avd 105 är
Ann-Magreth Albin det självklara valet som Årets seniorinspiratör! Hon bevakar
våra frågor som ingen annan och hon deltar aktivt i många olika forum. AnnMagreth är påläst i ämnena och står på sig väl i debatterna.
SKPF pensionärerna Svedala avd 105 nominerar härmed Ann-Magreth Albin till
årets seniorinspiratör för hennes stora engagemang i samhällsfrågor gällande
äldre människor i Svedala kommun.

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-09-18

§ 82

Remissvar av SOU 2018:39 God och nära vård En primärvårdsreform (SOU2018:39)
Dnr 2018-000171

Beslut
Socialnämnden beslutar
att översända yttrandet till Socialdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Svedala kommun har getts möjlighet att besvara remissen avseende
delbetänkandet av utredningen samordnad utveckling för god och nära vård.
Enligt delegationsordningen är det socialnämnden som besvarar remisser.
Svedala kommun ser positivt på de förslag som anges och bedömer att en
förstärkning av primärvården är positivt för kommunen och dess invånare.

Handlingar i ärendet
Yttrande på betänkande SOU 2018:39 God och nära vård – en
primärvårdsreform, 2018-07-13
God och nära vård, En primärvårdsreform SOU 2018:39

Beslut skickas till
Socialdepartementet
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-09-18

§ 83

Rapportering ej verkställda beslut SoL och LSS
kvartal 2, 2018
Dnr 2018-000189

Beslut
Socialnämnden beslutar
att översända rapporterna till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer
samt
att till kommande rapportering muntligen redovisa grunderna till de ej
verkställda besluten.

Sammanfattning av ärendet
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS
föreligger får Vård och omsorg för kvartal 2 år 2018.
Rapportering enligt 16 kap 6f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL
föreligger för Vård och omsorg kvartal 2 år 2018.
Enligt 16 kap 6f § SoL samt 28 f-g § LSS så ska socialnämnden rapportera alla
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till
Inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige samt kommunens
revisorer.
Rapportering ska ske kvartalsvis och innehålla vilken typ av bistånd beslutet
gäller och hur många dagar som har förflutit sedan dagen för beslutet.
Vård och omsorg har för kvartal 2 2018 följande att rapportera:
SoL:
Fyra ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller öppenvårdsinsats
(311 dagar), kontaktperson (272 dagar) samt särskilt boende (164 och 141
dagar).
LSS:
Två ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller korttidsvistelse (388
och 141 dagar).

Handlingar i ärendet
Rapportering enligt 16 kap 6f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
SoL, 2018-08-14
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, 201808-14
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-09-18

Socialnämndens utskott § 73, 2018-08-23

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-09-18

§ 84

Vård och omsorg informerar
Dnr 2018-000014

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Tf socialchef Maria Danielsson informerar om
Kö särskilt boende
16 stycken i kö till särskilt boende.
Seniordagarna
10 oktober på Folkets hus, Svedala
11 oktober på Kuben, Bara
12 oktober på Solgården, Klågerup.
Föreläsning av Lisbeth Carlborg kommer att ges i Svedala och Bara. Årets
tema är "Låt det frusna bli varmt igen"
Anhörigveckan
Den 3 oktober uppmärksammas Anhörigveckan, föreläsaren Martina Takter
kommer till Holmagården. Martina föreläser om anhörigsituationen i landet.
Psykiatridagen
Den 8 oktober uppmärksammas Psykiatridagen genom öppet hus på Linden
och föreläsning i Aggarpshallen av "Mr Tourette" Pelle Sandstrak.

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-09-18

§ 85

Skrivelser och meddelanden
Dnr 2018-000200

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
2018-06-07 § 29 Pensionärsrådet, Närtrafik i Svedala kommun
2018-08-27 § 191 Kommunstyrelsen, Organisationsförändring om återtagande
av personellt och ekonomiskt ansvar av städservices medarbetare med för
närvarande placering inom vård och omsorg

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-09-18

§ 86

Anmälan av delegationsbeslut
Dnr 2018-000013

Beslut
Socialnämnden beslutar
att ha tagit del av informationen om fattade delegationsbeslut och att lägga dem
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 för perioden 2018-08-01 -2018-08-31:
Individärenden IFO
s. 391-402
Individärenden LSS
s. 405
Individärenden ÄO
s. 406-414
Färdtjänst
s. 403-404
Avgiftshandläggning
s. 387-390, 415-423
Personalärenden
s. 424
Ärenden enligt alkohollagen
Stadigvarande tillstånd till Karayoko AB, Bara Dnr SN2018-100

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

