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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-12-06

Plats och tid

Vismarlövs Café & Bagarstuga, torsdagen den 6 december 2018 kl 18:30-19:50

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Tjänstgörande ersättare

Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande

Se närvarolista på sida 2

Justerare

Torbjörn Sköld

Justeringens plats och datum

Vård och omsorg, Svedala kommunhus, 2018-12-13

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Moa Blom

Per Mattsson

Torbjörn Sköld

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-06

Anslaget sätts upp

2018-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Vård och omsorg, Svedala kommunhus,

Underskrift

Ordförandes signatur

Anslaget till och med

2019-01-07

Moa Blom
Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 107-115
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-12-06

Närvarolista

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

Ersättare och insynsplatser
Dan Nilsson (M)
Anne Jönsson (M)
Carina Engström (L)
Göran Malmberg (S) §§ 108-115
Karl-Erik Evgård (S)
Eva Borgelin (SD)
Caroline Gullstrand (SD)
Jörgen Persson (V) insynsplats

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.)
Emma Nilsson, HR-specialist
Joakim Thuresson, myndighetschef
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller
Maria Danielsson, områdeschef
Moa Blom, verksamhetsstrateg
Leena Berlin Hallrup, socialchef

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: 2018-12-06

Ärendelista
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110

§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden januari - oktober 2018 ....................... 4
KIA - information till socialnämnden om tillbud och olycksfall .............................. 5
Vård och omsorgs årliga kvalitetsmätning 2018 .................................................. 6
Arvode och reseersättning till personer från
pensionärsorganisationerna som deltar vid planeringen av de årligen
återkommande Seniordagarna ............................................................................ 7
Motion om möbler till Solgården .......................................................................... 9
Vård och omsorg informerar.............................................................................. 11
Skrivelser och meddelanden ............................................................................. 12
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 13
Övrig fråga - habiliteringsersättning................................................................... 14

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-12-06

§ 107

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden januari
- oktober 2018
Dnr 2018-000015

Beslut

Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden redovisar ett periodresultat efter 10 månader på ca – 6,5 mnkr.
Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 9,5 miljoner kronor för
2018.Helårsprognos för augusti bedömdes till ett underskott om 1,7 miljoner
kronor.
Ekonomin för ensamkommande flyktingbarn (EKB) visar ett underskott om 6,6
miljoner. En del av underskottet (1,8 miljoner) förklaras av att en förväntad
intäkt från Migrationsverket avseende återsökningar för perioden 2015-2017
inte kommer att ersättas av Migrationsverkets. Resterande del av underskottet
beror på en negativ budgetavvikelse på 4,8 mnkr för 2018.
Externa placeringar inom IFO prognosticeras med ett underskott på 2,5 mnkr.
Även externa placeringar inom LSS och äldreomsorg bedöms visa ett
underskott vid årets slut.

Handlingar i ärendet

Ekonomisk uppföljning januari - oktober 2018 för socialnämnden

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-12-06

§ 108

KIA - information till socialnämnden om tillbud
och olycksfall
Dnr 2018-000146

Beslut

Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Information om tillbudsrapporter och olycksfallsrapporter delges socialnämnden
två gånger per år.

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-12-06

§ 109

Vård och omsorgs årliga kvalitetsmätning 2018
Dnr 2018-000284

Beslut

Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Resultatet från Vård och omsorgs årliga kvalitetsmätning redovisas på
socialnämnden. Mätningen genomfördes som brukligt i oktober.
De som omfattades av enkäten var anhöriga och brukare. Undersökningen var
anonym och resultatet redovisas i form av diagram, där det inte går att utläsa
vad en enskild person har svarat.
Resultat kommer att finnas på anslagstavlor inom Vård och omsorg och på
Svedala kommuns webbplats vid årsskiftet 2018/2019

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-12-06

§ 110

Arvode och reseersättning till personer från
pensionärsorganisationerna som deltar vid
planeringen av de årligen återkommande
Seniordagarna
Dnr 2018-000225

Beslut

Socialnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till pensionärsrådet och respektive
organisation för eventuell utbetalning av arvode och reseersättning.

Sammanfattning av ärendet

Pensionärsrådet beslutade 2018-09-20 § 44 att överlämna frågan om arvode
och reseersättning till utsedda personer från pensionärsorganisationerna som
deltar vid planeringen av de årligen återkommande Seniordagarna till Svedala
kommuns arbetsgrupp för översyn av arvoden.
Eftersom arbetsgruppen inte längre finns är frågan överlämnad till
socialnämnden för besvarande.
De olika pensionärsorganisationerna har inom sina organisationer utsett två
representanter från vardera pensionärsorganisationer (PRO Svedala, PRO
Bara, SKPF och SPF Seniorerna) till planeringsgruppen för Seniordagarna.
2015-04-16, Pe § 18, gjordes detta för planeringen av Seniordagarna 2015.
Därefter har inga nya val av representanter förrättats i pensionärsrådet.
I arbetsgruppen för seniordagarna är det flera olika organisationer
representerade. Vilka som är representanter beslutas enskilt av respektive
organisation. Det är inte jämförbart med ett uppdrag som förtroendevald där
arvode och reseersättning betalas ut. Det är således en intern fråga huruvida
organisationerna önskar arvodera personerna som sitter med i arbetsgruppen.

Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag från Pensionärsrådet 2018-09-20 § 44

Yrkanden

Tommy Rosenberg (SD) yrkar att ansökan ska bifallas.

Beslutsgång

Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels liggande
förslag, dels Tommy Rosenbergs (SD) yrkande. Ordförande ställer förslagen
mot varandra och finner att socialnämnden beslutar bifalla liggande förslag.
Votering begärs och genomförs.
Ordförandes signatur
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-12-06

Omröstningsproposition: den som vill bifalla liggande förslag röstar Ja, den som
vill bifalla Tommy Rosenbergs (SD) yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat: 5 ja-röster mot 1 nej-röster samt 3 avstår.
Ja-röster: Per Mattsson (M), Ewa Dahl (M), Carin Falck (BP), Eva Magnusson
(C), Daniel Forsberg (MP)
Nej-röster: Tommy Rosenberg (SD)
Avstår: Torbjörn Sköld (S), Leif Göthed (S), Ingrid Pedersen (SD)

Beslut skickas till
Pensionärsrådet
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-12-06

§ 111

Motion om möbler till Solgården
Dnr 2018-000230

Beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till att medlen använts i enlighet med
testamentet.

Sammanfattning av ärendet

Ingrid Pedersen (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion
rörande möbler till Solgården. Motionären anför att de medel som disponeras
av enhetschefen för Solgården enligt testamente bland annat har använts för
målning och inköp av möbler till ett belopp om 124 580 kronor. Detta anser
motionären ska bekostas av kommunen varför hon yrkar att dessa medel ska
återbetalas till Solgården.
De medel som finns att förfoga över i Emilia Perssons donation ska, enligt
beslut i kommunstyrelsen;
1. Uteslutande utbetalas till Solgården, Klågerup
2. Främja de boendes och personals trevnad i enlighet med testamentet
3. Medlen ska disponeras av enhetschefen på Solgården.
I testamentet står det följande:
”Medlen skall disponeras av föreståndaren på Solgården för patienters och
personals trevnad”
I redovisning till socialnämnden i juni 2018 framgår vad enhetschefen på
Solgården har beslutat att använda del av medlen till.
Målning och inköp av möbler bekostas inom adekvat gräns av kommunen. Det
finns en viss turordning för uppfräschning av våra boenden, dels för att
budgeten ska hållas men också för att det ska vara en likvärdig standard på
våra boenden. I detta fallet rör det bland annat målning av fondväggar, vilket
kan klassas som något extra utöver det som bekostas inom det vanliga.

Handlingar i ärendet

Motion om möbler till Solgården, 2018-09-11
Användning av medel från Emilia Perssons stiftelse, 2018-04-24

Yrkanden

Ingrid Pedersen (SD) yrkar att motionen ska bifallas.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-12-06

Beslutsgång

Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels liggande
förslag, dels Ingrid Pedersens (SD) yrkande. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att socialnämnden beslutar bifalla liggande förslag.
Votering begärs och genomförs.
Omröstningsproposition: den som vill bifalla liggande förslag röstar Ja, den som
vill bifalla Ingrid Pedersen (SD) yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat: 5 ja-röster mot 2 nej-röster samt 2 avstår.
Ja-röster: Per Mattsson (M), Ewa Dahl (M), Carin Falck (BP), E Torbjörn Sköld
(S), Leif Göthed (S),
Nej-röster: Tommy Rosenberg (SD), Ingrid Pedersen (SD)
Avstår: Eva Magnusson (C), Daniel Forsberg (MP)

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-12-06

§ 112

Vård och omsorg informerar
Dnr 2018-000014

Beslut

Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om:
Kö särskilt boende
Det är 17 stycken i kö till särskilt boende
Myndighetschef Joakim Thuresson informerar om:
Nya regler 2019, tillstånd från IVO krävs för olika verksamheter
Från den 1 januari 2019 införs nya regler för vilka verksamheter som behöver
tillstånd från inspektionen för vård och omsorg. Bland annat kommer privata
utförare inom hemtjänsten behöva tillstånd. Tillståndet är förknippat med en
kostnad på 30 000kr för ett nytt tillstånd och 21 000kr för ändringar i ett befintligt
tillstånd. En av de två privata utförarna av serviceinsatser inom hemtjänsten har
sagt upp avtalet med Svedala kommun.

Handlingar i ärendet

Nya regler 2019 – att tänka på för kommuner 2018-11-15, Inspektionen för vård
och omsorg

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-12-06

§ 113

Skrivelser och meddelanden
Dnr 2018-000272

Beslut

Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Handlingar i ärendet

Kommunfullmäktige 2018-11-07
§ 104 Överenskommelse om finansiering av färdtjänst
§ 112 Revidering av Bidragsregler för pensionärs- och handikappföreningar
§ 113 Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda
beslut kvartal 2, 2018

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-12-06

§ 114

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:
Dödsboanmälningar 2017-12 – 2018-11-28: s. 504-513 (10st)

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-12-06

§ 115

Övrig fråga - habiliteringsersättning
Dnr 2018-000296

Beslut

Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Ingrid Pedersen (SD) frågar hur det kommer sig att socialnämnden inte
rekvirerade alla medel i det utlysta statsbidraget för habiliteringsersättning.
Verksamhetsstrateg Moa Blom svarar att socialnämnden i maj månad
beslutade att rekvirera en del av medlen för att göra en permanent höjning av
habiliteringsersättningen. Statsbidraget var till för att antingen införa
habiliteringsersättning eller höja en befintlig ersättning. Medlen var tvungna att
förbrukas under år 2018. För att höjningen inte skulle bli temporär under en 6
månaders period så valde socialnämnden att rekvirera del av medlen och göra
en permanent höjning.

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

