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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Daglig verksamhet, Månsgatan 5, torsdagen den 9 maj 2019 kl 18:30-20:20 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Ann-Charlotte Ziegenfeldt 

Justeringens plats och datum Vård och omsorg, Svedala kommunhus, 2019-05-16 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 58-67 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Ann-Charlotte Ziegenfeldt  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-05-09 

Anslaget sätts upp 2019-05-16 Anslaget till och med 2019-06-10 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 
  

 Moa Blom  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Per Mattsson (M), Ordförande 
Ewa Dahl (M) 
Camillla Nordén (C) 
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande 
Tommy Rosenberg (SD) deltog inte § 62 pga jäv 
Caroline Gullstrand (SD), 2:e vice ordförande, deltog inte § 62 pga jäv 
Kerstin Ovallius (ÄS) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Göran Malmberg (S) ersätter Torbjörn Sköld (S) 
Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S) ersätter Leif Göthed (S) 
Anne Jönsson (M) ersätter Tommy Rosenberg (SD) § 62 
Anna Netterheim (M) ersätter Caroline Gullstrand (SD) § 62 

Ersättare och insynsplatser 

Anne Jönsson (M) 
Anna Netterheim (M) 
Katrin Lydén (L) 
Anja Malmqvist (KD) 
Eva Borgelin (SD) deltog inte § 62 pga jäv 
Sandra Kremer (SD) deltog inte § 62 pga jäv 
Tina Vibeke (V) insynsplats 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Yvonne Lenander, enhetschef § 58 
Håkan Dahmström, Kommunal § 58-61 
Mats Carlsson, revisionen § 58-61 
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller 
Moa Blom, verksamhetsstrateg 
Leena Berlin Hallrup, socialchef 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 



 

 

3(15) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-09  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Ärendelista 
§ 58 

Visning av daglig verksamhets lokaler och information om 
verksamheten ..................................................................................................... 4 

§ 59 
Förslag att använda Erlandsdal som särskilt boende .......................................... 5 

§ 60 
Utredningsuppdrag LOV (lagen om valfrihet) i särskilt boende ............................ 6 

§ 61 
Riktlinje vid misstanke om terroristbrott ............................................................... 8 

§ 62 
Adoptionsutredning enligt 4 kap 14 § föräldrabalken ........................................... 9 

§ 63 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 
Föräldrabalken .................................................................................................. 10 

§ 64 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 
Föräldrabalken .................................................................................................. 11 

§ 65 
Vård och omsorg informerar .............................................................................. 12 

§ 66 
Skrivelser och meddelanden ............................................................................. 13 

§ 67 
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 14 
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§ 58  

Visning av daglig verksamhets lokaler och 
information om verksamheten 
Dnr 2019-000146  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens sammanträde inleds med en rundvandring i daglig 
verksamhets lokaler.  

Enhetschef Yvonne Lenander informerar om verksamheten.         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 59  

Förslag att använda Erlandsdal som särskilt 
boende 
Dnr 2019-000133  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att särskilt boende om åtta platser startas upp i Erlandsdal, Pilspinnargatan 10 
med start i januari 2020, 
att utöka socialnämndens ram med 4.600.000 kronor om året från och med 
januari 2020 samt ett investeringskapital om 800.000 kronor, samt 

att överföra kommunbidraget för Erlandsdals hyra från kommunstyrelsen till 
socialnämnden.  
Socialnämnden beslutar  

att när ritningarna för Erlandsdal är klara så ska de visas för socialnämnden, 
samt 
att socialnämnden ska göra ett studiebesök i lokalerna.      

Sammanfattning av ärendet 
I Svedala kommuns vård- och omsorgsplan för 2015-2019 framgår att den 
demografiska utvecklingen ger en klar och tydlig riktning att äldreomsorgen 
behöver byggas ut. Enligt samma plan beräknas behovet vara fem nya platser 
per år fram till 2030.  
För att genomföra en tillfällig utökning av platsantalet bedöms Erlandsdal vara 
lämplig lösning. Fastigheten kan inrymma ett särskilt boende med åtta platser.         

Handlingar i ärendet 
Erlandsdal särskilt boende, 2019-04-26         

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 60  

Utredningsuppdrag LOV (lagen om valfrihet) i 
särskilt boende 
Dnr 2019-000137  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att uppdra åt förvaltningen inom Vård och Omsorg att utreda förutsättningarna 
för att införa LOV inom särskilt boende i Svedala Kommun. Utredningen ska ge 
nämnden en konsekvensanalys, speciellt med avseende på  

1. hur kvalitén kan säkerställas genom formuleringar i 
ackrediteringsvillkor/avtal,  

2. vilken följsamhet vi kan vänta till politiskt beslutade policies,  
3. en kalkyl på ersättningsnivån baserat på självkostnadspris och  

4. meddelarfrihet. 
att i samråd med Socialnämndens ordförande förbereda de beslut som krävs 
för att införa LOV enligt ovan hösten 2019.      

Reservationer 
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen biläggs 
protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 
Den demografiska utvecklingen i Svedala är sådan att behovet av platser i 
särskilt boende kommer att öka påtagligt de närmsta tio åren. Ett av syftena 
med att införa LOV är att stimulera utveckling och nyetablering av externa 
vårdoperatörer i Svedala.       

Handlingar i ärendet 
Utredningsdirektiv LOV, lagen om valfrihet, 2019-05-09, Per Mattsson (M), 
socialnämndens ordförande        

Yrkanden 
Göran Malmberg (S) yrkar avslag.     

Beslutsgång 
Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) ordförande konstaterar att det 
finns två beslutsförslag. 
Per Mattsson (M) ställer proposition på liggande beslutsförslag mot Göran 
Malmbergs (S) yrkande att avslå beslutsförslaget.  
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Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.     

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 61  

Riktlinje vid misstanke om terroristbrott 
Dnr 2019-000145  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att anta föreslagen riktlinje vid misstanke om terroristbrott.       

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen beskriver hur individ- och familjeomsorgen (IFO) och Arbete och 
Integration (AoI) hanterar eventuella återvändande IS-anhängare. 
Utgångspunkten är att dessa personer prövas på samma sätt som andra 
svenska medborgare och personer med uppehållstillstånd. Vid inkommen 
anmälan/ansökan agerar IFO och AoI inom ramen för den ordinarie 
verksamheten och dess arbetsprocesser.        

Handlingar i ärendet 
Förslag till riktlinje vid misstanke om terroristbrott, 2019-05-08         

Beslut skickas till 
Arbete och Integration 

Akten 
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§ 62  

Adoptionsutredning enligt 4 kap 14 § 
föräldrabalken 
Dnr 2019-000134  

Ärendet omfattas av sekretess och förs i separat protokoll. 
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§ 63  

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 
7 § punkt 1 Föräldrabalken 
Dnr 2019-000135  

Ärendet omfattas av sekretess och förs i separat protokoll. 
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§ 64  

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 
7 § punkt 1 Föräldrabalken 
Dnr 2019-000136  

Ärendet omfattas av sekretess och förs i separat protokoll. 
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§ 65  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2019-000009  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om: 

• Kö särskilt boende  
Det är 13 personer i kö till särskilt boende.   

Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) informerar om: 

• Studiebesök Kävlinge kommun 

Ordförande har tillsammans med socialchef gjort ett studiebesök i Kävlinge 
kommun där kommunen har infört LOV i särskilt boende. 

• Seminarium: Framtidens äldreboende 
Ordförande deltog tillsammans med socialchef i ett seminarium i Malmö om 
framtidens äldreboende. Bland annat presenterades en nybyggnation i Kalmar 
där man har byggt ett äldreboende och en förskola i samma fastighet. 

 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 66  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2019-000138  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktige 2019-04-10 § 30 Årsredovisning med bokslut, Svedala 
kommun 
Kommunfullmäktige 2019-04-10 § 33 Rättelse av beslut rörande projektet heltid 
som norm 

Kommunfullmäktige 2019-04-10 § 43 Övriga valärenden 
Kommunstyrelsens budgetutskott 2019-03-20 § 16 Budgetutskottets egna 
punkter 
Information från SKL angående vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten 
för 2019, 2019-04-10         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 67  

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2019-000010  

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 2019-04-01 -2019-04-30:    
Socialnämndens ordförande 
Beslut om föreningsbidrag för år 2019 SKPF AVD 105, 52 520kr 

Beslut om föreningsbidrag för år 2019 PRO Svedala, 92 300kr 
Beslut om föreningsbidrag för år 2019 Den ideella föreningen Café Caos, 
5 070kr 
Beslut om föreningsbidrag för år 2019 Föräldraföreningen mot narkotika, 
2 000kr 
Beslut om föreningsbidrag för år 2019 SPF Seniorerna Club 73 Svedala, 
79 430kr 

Beslut om föreningsbidrag för år 2019 PRO Bara, 41 730kr 

Beslut om föreningsbidrag för år 2019 BRIS Region Syd, 1 000kr 
Yttrande avseende förslag till detaljplan för del av Svedala 25:18 m.fl Bovieran, 
Svedala kommun, Skåne län. 2019-03-29. 
Socialnämndens presidium 
Beslut om föreningsbidrag för år 2019 Svedala Anhörigförening, 28 990 kr 

Områdeschef IFO 
Uppdaterad förteckning över förordnade personer, sociala jouren Syd dnr 
SN2019.120 
Individärenden IFO 
s. 232-246 

Individärenden LSS 
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s. 231 

Individärenden ÄO 
s. 220-230 

Färdtjänst 
s. 207 
Avgiftshandläggning 
s. 247-251, 261-263 
Personal  
s. 252  

Ärenden enligt alkohollagen 
Tillfälligt tillstånd till allmänheten, dnr SN2019.119     

Beslut skickas till 
Akten 
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