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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-08-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 22 augusti 2019 kl 18:30 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Camilla Nordén 

Justeringens plats och datum Vård och omsorg, Svedala kommunhus, 2019-08-29 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 81-87 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Camilla Nordén  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-08-22 

Anslaget sätts upp 2019-08-29 Anslaget till och med 2019-09-23 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 
  

 Moa Blom  
 Utdragsbestyrkande  



 

 

2(11) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-08-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Per Mattsson (M), Ordförande 
Ewa Dahl (M) 
Camilla Nordén (C) 
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande 
Tommy Rosenberg (SD) 
Caroline Gullstrand (SD), 2:e vice ordförande 
Torbjörn Sköld (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Eva Borgelin (SD) ersätter Kerstin Ovallius (ÄS) 
Göran Malmberg (S) ersätter Leif Göthed (S) 

Ersättare och insynsplatser 

Anne Jönsson (M) 
Anna Netterheim (M) 
Katrin Lydén (L) 
Anja Malmqvist (KD) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Camilla Green, Kommunal §§ 81-84 
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 
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§ 81  

Inför budget 2020 
Dnr 2019-000207  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-17 § 149 att uppdra följande åt 
nämnderna   
att iaktta god budgetföljsamhet då budget och utfall 2019, utgör grunden för 
budget 2020s ekonomiska ramar,  

att förbereda för en effektivisering om 1,5% av nämndens ram, 
att påbörja ett arbete med att se över nämndens lokalanvändande och meddela 
vilka lokaler som inte är tillräckligt effektiva eller nyttjade för den kostnad de 
belastar nämnden med,  

att arbeta fram jämförbart underlag för nämndens kostnader och dess 
effektivitet/produktion, samt 
att återrapportering ska ske till budgetutskottet senast 13 september 2019.  

 
Information kring det pågående arbetet lämnas på sammanträdet den 22 
augusti, beslut ska fattas på socialnämndens sammanträde den 12 september.        

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 82  

Socialnämndens mål 2019-2022 samt indikatorer 
Dnr 2019-000050  

Beslut 
Socialnämnden beslut  

att anta föreslagna verksamhetsmål för socialnämnden 2019-2022, 

att anta föreslagna indikatorer till verksamhetsmålen med följande ändringar: 
- Indikator 3 ska förtydligas så det framgår att det handlar om IFO, 

- För indikator 19 ska målvärdet vara 4,2, samt 

att överlämna informationen till kommunstyrelsen.           

Sammanfattning av ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde i februari arbetade socialnämnden 
gemensamt med mål för 2019-2022. Ett förslag har nu tagits fram utifrån det 
arbetet som gjordes. Indikatorer ska kopplas till varje verksamhetsmål, för att 
kunna mäta huruvida verksamhetsmålen uppfylls.        

Handlingar i ärendet 
Förslag till verksamhetsmål samt indikatorer    

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 83  

Årets seniorinspiratör 2018 
Dnr 2019-000030  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Siv Malmberg till 2018 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 nio stycken nomineringar till priset, varav tre gäller 
samma person. 

Socialnämndens presidium har valt att föreslå Siv Malmberg. 
Alla nomineringar presenteras på sammanträdet.          

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 84  

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 för närvarande 14 personer i kö till särskilt boende. 

- Revision, KPMG    
Med anledning av förra årets negativa resultat för socialnämnden har 
revisionen initierat en granskning av kostnadskontrollen inom nämnden. 
Nästa vecka kommer KPMG hålla intervjuer med presidiet, utvalda 
chefer och medarbetare. 

Ordförande Per Mattsson informerar om 
- Under sommaren har våra äldreboende varit på lammsafari i 

kommunen. Sydsvenskan hade ett reportage om det i veckan.      

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 85  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2019-000215  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen  
2019-06-17 § 149 Arbetet med budget 2020 med plan för 2021-2022 
2019-06-17 § 148 Nämnders mål och indikatorer i Svedala kommun för 2019-
2022 
2019-06-17 § 144 Ekonomisk uppföljning för januari-maj 2019 samt 
föredragning om kostnader för försörjningsstöd och individ- och familjeomsorg 
(IFO) 
2019-06-17 § 153 Riktlinje vid misstanke om terroristbrott 

2019-06-17 § 155 Intern kontroll 2019 för Svedala kommun 

2019-05-27 § 117 Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2019 
2019-05-27 § 141 Årsredovisningar samt revisionsberättelser 2018 för av 
kommunen förvaltade stiftelser 
Kommunfullmäktige 
2019-06-12 § 61 Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2019 
2019-06-12 § 66 Revidering av författningssamling 2:34 Tillämpningsregler till 
avgifter med mera för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets 

Övrigt 
Avtal om gemensam social jour och beredskap, dnr SN avtal 2019.28 
Ekonomiskt avtal – Barnahus, dnr SN avtal 2019.23 
Pensionärsrådet 2019-05-23 § 41 Övriga frågor – Pensionärsrådets roll som 
remissorgan och samrådsorgan till kommuner med styrelser, nämnder och 
förvaltningar i frågor som särskilt beror pensionärer 

Brev från Florencegruppen angående sjukvårdsfrågor 2019-06-28 
Årsredovisning VoB 2018 

Information från Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, 2019-07-05        

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 86  

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 2019-06-01-2019-07-31: 
Individärenden IFO 

s. 306-332 

Individärenden LSS 
s. 333-334 

Individärenden ÄO 
s. 335-354 

Avgiftshandläggning 

s. 355-364, 381-382 
Personal 

s. 365  
Överklagande av avslagsbeslut fattade av Migrationsverket samt yttrande till 
Förvaltningsrätten 

s. 366-380 
Tillförordnande 

s. 383-384 

Sekretessbeläggning, utlämnande av handlingar 
s. 385-386 

Ärenden enligt alkohollagen 
s. 387-388        
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Beslut skickas till 
Akten 
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§ 87  

Workshop Vård- och omsorgsplan 2020-2023 
Dnr 2019-000170  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsplanen är det dokument som sätter riktningen för 
verksamheterna inom Vård och omsorg. Planen gäller under fyra år och 
beslutas av kommunfullmäktige. 

Socialnämnden beslutade 2019-06-04 § 74 att socialnämndens ledamöter 
skulle reflektera kring prioriterade områden inom Vård och omsorgs 
verksamheter för de fyra kommande åren. 
Vid sammanträdet 2019-08-22 kommer en workshop hållas där ledamöterna 
kommer att delas in i grupper för att arbeta med vilka områden som ska vara 
prioriterade de kommande fyra åren. 

Ledamöterna utgår från följande frågeställningar: 
Vad kännetecknar en god äldreomsorg de kommande fyra åren? 
Vad kännetecknar en god omsorg om funktionsnedsatta de kommande fyra 
åren? 

Vad kännetecknar en bra socialtjänst de kommande fyra åren? 

Vad kännetecknar en god socialpsykiatri de kommande fyra åren? 
Vad kännetecknar en bra arbetsgivare inom Vård och omsorg de kommande 
fyra åren?       

Handlingar i ärendet 
Vård- och omsorgsplanen 2016-2019         

Beslut skickas till 
Akten 
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