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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 12 september 2019 kl 18:30-20:15 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Carin Falck 

Justeringens plats och datum Vård och omsorg, Svedala kommunhus, 2019-09-19 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 88-94 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Carin Falck  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-12 

Anslaget sätts upp 2019-09-19 Anslaget till och med 2019-10-14 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 
  

 Moa Blom  
 Utdragsbestyrkande  
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Sammanträdesdatum: 2019-09-12  

 

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 
Kerstin Ovallius (ÄS) 
Torbjörn Sköld (S) 
Leif Göthed (S) 

Ersättare och insynsplatser 

Anne Jönsson (M) 
Anna Netterheim (M) §§ 88-92 
Katrin Lydén (L) 
Eva Borgelin (SD) 
Sandra Kremer (SD) 
Tina Vibeke (V) insynsplats 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Lars-Gunnar Björnqvist, polischef § 88 
Camilla Rasmusson, Kommunal §§ 88-89 
Camilla Gren, Kommunal §§ 88-89 
Joakim Thuresson, myndighetschef §§ 88-90 
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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4(13) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 88  

Besök av polischef Lars-Gunnar Björnqvist 
Dnr 4947  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 
Polischef Lars-Gunnar Björnqvist berättar om den 
samverkansöverenskommelsen som tecknades med Svedala kommun i början 
av sommaren. 

Fokus för arbetet i Svedala kommun ligger på ungdomar och narkotika, även 
trafiksituationen prioriteras.    
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Sammanträdesdatum: 2019-09-12  
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§ 89  

Arbetet med budget 2020 med plan för 2021-2022 
Dnr 2019-000207  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att ställa sig bakom förslag till förberedelse för effektivisering á 1,5 %.        

Reservationer 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet i helhet.     

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 lämnades på sammanträdet den 22 
augusti. 
Förslag till en förberedelse för en effektivisering är framtagen. Effektivisering á 
1,5 % innebär 4 090 tkr för år 2020.           

Handlingar i ärendet 
2019-06-17 § 149, Kommunstyrelsen Arbetet med budget 2010 med plan för 
2021-2022 

Förslag till effektivisering 1,5 %, 2019-09-03         

Yrkanden 
Socialdemokraterna yrkar avslag till hela förslaget.  

Ordförande Per Mattsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

2:e vice ordförande Caroline Gullstrand (SD) yrkar bifall till liggande förslag.     
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två beslutsförslag. 
Ordförande Per Mattsson (M) ställer proposition på liggande beslutsförslag mot 
Socialdemokraternas yrkande att avslå förslaget.  
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.       

Protokollsanteckning 
Centerpartiet vill till protokollet notera att de inte ställer sig bakom en besparing 
av fixartjänsten. 
Ewa Dahl (M) vill till protokollet notera att hon inte ställer sig bakom en 
besparing av fixartjänsten. 
Tommy Rosenberg (SD) vill till protokollet notera att han inte ställer sig bakom 
en besparing av fixartjänsten. 

Beslut skickas till 
Budgetberedningen 

Akten 
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§ 90  

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
Dnr 2018-000029  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att enligt 8 kap 2 § alkohollagen avslå  
ansökan avseende serveringstillstånd i 7-eleven, Malmö Airport på grund av att 
sökanden inte uppfyller kraven i 8 kap 15 § alkohollagen.        

Sammanfattning av ärendet 
Av utredningen framgår att sökanden inte har inkommit med fullständigt 
underlag för ansökan, det framgår även att den aktuella lokalen inte har ett eget 
kök i anslutning till serveringslokalen, att det inte finns utrustning för matlagning 
samt att det matutbud sökanden tillhandahåller inte uppfyller kraven på lagad 
eller tillredd mat enligt 8 kap 15 § alkohollagen. 
Alkoholhandläggaren föreslår med anledning av ovanstående att ansökan om 
serveringstillstånd ska avslås.         

Handlingar i ärendet 
Utredning avseende ansökan om stadigvarande tillstånd att servera 
alkoholdrycker till allmänheten enligt 8 kap 2 § alkohollagen, 2019-06-07.         

Beslut skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen 

Alkoholhandläggare 
Akten 
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§ 91  

Rapportering av ej verkställda beslut Vård och 
omsorg kvartal 2 
Dnr 2019-000233  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att översända rapporterna till kommunfullmäktige samt till kommunens 
revisorer.        

Sammanfattning av ärendet 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS samt 
enligt 16 kap 6f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL föreligger får 
Vård och omsorg för kvartal 1 år 2019. 

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 2019 följande att rapportera: 

SoL: 
Sex ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller särskilt boende (125, 
122, 102, 97 dagar) samt dagverksamhet (102, 122 dagar)  

LSS: 
Sju ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller LSS Bostad för vuxna ( 
248, 207 dagar), LSS Kontaktperson (227, 226, 172, 153, 114 dagar)           

Handlingar i ärendet 
Rapportering enligt 16 kap 6f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 

SoL, 2019-07-17 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, 2019-
07-17 

Socialnämndens utskott § 83, 2019-08-29         

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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Akten 
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§ 92  

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 16 personer i kö till särskilt boende. 

- Seniordagarna 
Årets tema för seniordagarna är en hyllning till livet. Seniordagarna hålls 
den 9 oktober i Folkets hus, Svedala, den 10 oktober på Kuben, Bara och 
den 11 oktober på Solgården, Klågerup. Mer information om program 
kommer. 

- Utredningen av LOV i särskilt boende 
Ett extra sammanträde den 26 september kommer att hållas med 
socialnämnden med anledning av LOV-utredningen 

- Familjeteamet  
Familjeteamet har utökats för att kunna ta emot fler av de personer som 
idag får extern öppenvård.  

- IT   
Ett intrång i våra verksamhetssystem har gjorts. Det ledde till ett driftstopp 
på cirka två timmar. IT-enheten arbetar med att säkra upp så det inte ska 
inträffa igen.  
- Risk och sårbarhetsanalys 
Räddningstjänsten har färdigställt en risk och sårbarhetsanalys för 
kommunen. Den kommer på remiss till socialnämnden under hösten. 

Ordförande Per Mattsson (M) informerar om: 

- Studiebesök i Staffanstorp  
Ett nyöppnat äldreboende i Staffanstorp drivs enligt LOV av Vardaga. 

- Digital signering av ordförandebeslut 
Det arbetas just nu för att tas fram en lösning så att beslut kan signeras 
digitalt, på distans. Det kommer så småningom även vara tillgängligt vid 
justering av protokoll.    



 

 

11(13) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 93  

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 2019-08-01-2019-08-31: 
Individärenden IFO 

s. 389-401 

Individärenden LSS 
s. 402 

Individärenden ÄO 
s. 403-413 

Avgiftshandläggning 

s. 414-418, 420 
Personal 

s. 419  
Överklagande av avslagsbeslut fattade av Migrationsverket samt yttrande till 
Förvaltningsrätten 

s. 421   

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 94  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2019-000242  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen, 2019-08-26, Kommunandelar 2020 för ensamkommande barn 
samt information om möjligheten att omfördela andelar mellan kommuner inom 
länet. 

Strategiska planeringsenheten, 2019-08-29, Underrättelse om samråd av 
förslag till detaljplan för del av fastighet Tejarp 9:8, ”Gamla Brandstationen”         

Beslut skickas till 
Akten 
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