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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-01-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 17 januari 2019 kl 18:30-20:40 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare  

Justeringens plats och datum Vård och omsorg, Svedala kommunhus, 2019-01-24 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1-20 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Tommy Rosenberg  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-17 

Anslaget sätts upp 2019-01-24 Anslaget till och med 2019-02-19 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 
  

 Moa Blom  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Per Mattsson (M), Ordförande 
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande 
Tommy Rosenberg (SD), 2:e vice ordförande 
Camilla Nordén (C) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Kerstin Ovallius (ÄS) 
Torbjörn Sköld (S) 
Leif Göthed (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Anne Jönsson (M) ersätter Ewa Dahl (M) 

Ersättare och insynsplatser 

Anna Netterheim (M) 
Katrin Lydén  (L) 
Anja Malmqvist (KD) 
Sandra Kremer (SD) 
Göran Malmberg (S) 
Tina Vibeke (V) insynsplats 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 
Maria Dérand, controller § 1 
Venzel Rosqvist, områdeschef § 1-9 
Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Maria Danielsson, områdeschef 
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller 
Joakim Thuresson, myndighetschef 
Moa Blom, verksamhetsstrateg 
Leena Berlin Hallrup, socialchef 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 
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§ 1  

Presentation av socialnämndens ledamöter, 
ersättare och insynsplatser samt tjänstepersoner 
Dnr 4003  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Presentation av socialnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser samt 
tjänstpersoner 
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§ 2  

Val till socialnämndens utskott för 
mandatperioden 2019-2022 
Dnr 2019-000002  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att för mandatperioden 2019-2022 förrätta följande val:  
att utse Per Mattsson (M), Carin Falck (BP) och Tommy Rosenberg (SD) som 
ledamöter i socialnämndens utskott, 
att utse Torbjörn Sköld (S), Camilla Nordén (C) och Caroline Gullstrand (SD) 
som ersättare i socialnämndens utskott.  

Sammanfattning av ärendet 
Inom socialnämnden ska det finnas ett utskott. Utskottet ska bestå av tre 
ledamöter och tre ersättare. Ersättare närvarar endast vid utskottets 
sammanträden när ordinarie ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 

Utskottet beslutar enbart i ärenden som avser myndighetsutövning enligt de 
lagar och förordningar som avser socialnämndens verksamhet. 
Socialnämndens presidium föreslår Per Mattsson (M), Carin Falck (BP) och 
Tommy Rosenberg (SD) som ledamöter i socialnämndens utskott.  
Per Mattsson föreslår Torbjörn Sköld (S) som ersättare, Camilla Nordén (C) 
föreslår sig själv som ersättare och Tommy Rosenberg (SD) föreslår Caroline 
Gullstrand (SD) som ersättare.  

Beslut skickas till 
Socialnämndens utskotts sekreterare 
Akten 
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§ 3  

Val av ordförande och vice ordförande i 
socialnämndens utskott för mandatperioden 2019-
2022 
Dnr 2019-000018  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Per Mattsson (M) som ordförande i socialnämndens utskott, samt 

att utse Carin Falck (BP) som vice ordförande i socialnämndens utskott.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska välja bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice 
ordförande.   

Socialnämndens presidium föreslår Per Mattsson (M) som ordförande i 
socialnämndens utskott samt Carin Falck (BP) som vice ordförande i 
socialnämndens utskott.  

Beslut skickas till 
Socialnämndens utskotts sekreterare 

Akten 
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§ 4  

Val till kommunala pensionärsrådet 
Dnr 2019-000004  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att utse Carin Falck (BP) som ersättare för ordförande Per Mattsson (M), samt 
att utse Caroline Gullstrand (SD) som ersättare för 2:e vice ordförande Tommy 
Rosenberg (SD).        

Sammanfattning av ärendet 
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för 
goda levnadsförhållanden bl a för äldre och i nära samverkan med 
organisationer främja goda miljöer i kommunen. 
Pensionärsrådet är ett referensorgan för samråd och ömsesidig information 
mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.  
Rådet sammanträder cirka 5-7 gånger per år. 

Socialnämndens ordförande och andre vice ordförande är ordinarie 
adjungerande ledamöter i pensionärsrådet. Enligt reglemente för 
pensionärsrådet i Svedala kommun ska socialnämnden utse två ersättare från 
socialnämnden.  
Dessa tjänstgör i pensionärsrådet endast då ordförande eller 2:e vice 
ordförande i socialnämnden är förhindrade att delta i pensionärsrådets 
sammanträde.  
Ersättarna erhåller kallelsen för kännedom.  

Socialnämndens presidium föreslår att Carin Falck (BP) som ersättare för 
ordförande Per Mattsson (M) samt Caroline Gullstrand (SD) som ersättare för 
2:e vice ordförande Tommy Rosenberg (SD).        

Beslut skickas till 
Pensionärsrådets sekreterare 

Akten 
 



 

 

9(26) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-01-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 5  

Val till arbetsgrupp "Framtida boendeformer för 
äldre" 
Dnr 2019-000006  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att utse Per Mattsson (M), Tommy Rosenberg (SD) och Torbjörn Sköld (S) som 
representanter i arbetsgruppen ”framtida boendeformer för äldre”.     

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsgruppen har bestått av tre ledamöter från socialnämnden, tre ledamöter 
från pensionärsrådet samt tjänstemän från Vård och omsorg och Miljö och 
teknik.  

Socialnämnden presidium föreslår att Per Mattsson (M), Tommy Rosenberg 
(SD) och Torbjörn Sköld (S) ska ingå i arbetsgruppen.        

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 6  

Val till referensrådet för tillgänglighetsfrågor 
Dnr 2019-000005  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att för mandatperioden 2019-2022 förrätta följande val: 
att utse Carin Falck (BP) och Caroline Gullstrand (SD) som representanter i 
referensgruppen för tillgänglighetsfrågor, samt    

att översända beslutet till teknisk nämnd.          

Sammanfattning av ärendet 
Referensrådet för tillgänglighetsfrågor är ett rådgivande organ som arbetar med 
att planera och följa upp fysisk, informativ och kommunikativ tillgänglighet i 
kommunen. Det kräver flera aktörer som engagerar sig och samverkar för att 
skapa tillgänglighet i kommunen. 
I referensrådet för tillgänglighetsfrågor ingår politiker, representanter från 
pensionärsorganisationer och organisationer inom olika funktionsnedsättningar 
samt tjänstemän från kommunen. 
I reglementet för socialnämnden framgår att socialnämnden ska utse 
representanter i referensgruppen för tillgänglighetsfrågor. Teknisk nämnd är 
ansvarig för referensgruppen. 

Två ledamöter har tidigare varit utsedda.    
Socialnämndens presidium föreslår att Carin Falck (BP) och Caroline Gullstrand 
(SD) ska utses som representanter för socialnämnden i referensrådet för 
tillgänglighetsfrågor.       

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 

Akten 
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§ 7  

Val till kommunala funktionsrättsrådet 2019-2022 
Dnr 2019-000003  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att utse Carin Falck (BP) som ersättare för ordförande Per Mattsson (M), samt 
att utse Caroline Gullstrand (SD) som ersättare för 2:e vice ordförande Tommy 
Rosenberg (SD).       

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska kommunen på 
olika sätt främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet och 
i samverkan med olika organisationer främja goda miljöer för personer med 
funktionsnedsättning. 
Genom kommunala funktionsrättsrådet tillförs kommunal verksamhet och 
planering kunnande och erfarenheter från personer med funktionsnedsättning 
och deras organisationer. 
Det kommunala funktionsrättsrådet ska vara ett organ för samråd, 
överläggningar och kommunikation mellan företrädare för 
handikapporganisationerna och socialnämnden. 
Funktionsrättsrådet är ett referensorgan i frågor som berör personer med 
funktionsnedsättning. Rådet bereds möjlighet att framföra synpunkter på den 
kommunala verksamheten i frågor som har aktualitet för personer med 
funktionsnedsättning. Rådet har inte några beslutsbefogenheter. Inga 
individärenden ska behandlas i rådet. 

Rådet sammanträder 2 gånger per år. 
Kommunen representeras av ordförande och 2:e vice ordförande för 
socialnämnden. Enligt reglementet ska socialnämnden utse ersättare för dessa. 
Ersättarna tjänstgör endast då ordförande eller 2:e vice ordförande är 
förhindrade att delta i funktionsrättsrådet sammanträde    
Socialnämndens presidium föreslår Carin Falck (BP) som ersättare för Per 
Mattsson (M) samt Caroline Gullstrand (SD) som ersättare för Tommy 
Rosenberg (SD).      

Beslut skickas till 
Funktionsrättsrådets sekreterare  
Akten 
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§ 8  

Ansökan till kommunala funktionsrättsrådet 2019-
2022 
Dnr 2018-000280  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att utse Eva Karlsson, Stefan Bauer som ordinarie ledamöter samt Monica 
Ribbnäs som ersättare för Svedala Anhörigförening i det kommunala 
funktionsrättsrådet. 
att utse Catharina Sunnanväder, Tomas Bengtsson som ordinarie ledamöter 
samt Mikaela Bengtsson som ersättare för Caos Café i det kommunala 
funktionsrättsrådet.  
att utse Ann-Christin Walméus och Elisabeth Christoffersson som ordinarie 
ledamöter för FUB i det kommunala funktionsrättsrådet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21 § 103 att inrätta ett kommunalt 
funktionsrättsråd.  
För att delta i funktionsrättrådet behöver man uppfylla följande: 
Varje politiskt obunden handikapporganisation, öppen för alla, som har en i 
kommunen etablerad förening/avdelning representeras av två ledamöter samt 
minst en ersättare. Ansökan till rådet görs till socialnämnden som beslutar om 
inträde. Mandatperioden för kommunala funktionsrättsrådet följer den politiska 
mandatperioden. Organisationerna ska till socialnämnden, efter varje val 
tillkommunfullmäktige, utse sina representanter samt meddela socialnämnden. 
Ledamöterna och ersättarna ska vara mantalsskrivna i kommunen. Respektive 
organisation utser själva sina representanter.   

Följande representanter har föreslagits: 
Svedala anhörigförening: 

Eva Karlsson, Stefan Bauer som ordinarie ledamöter samt Monica Ribbnäs 
som ersättare. 
Caos Café: 
Catharina Sunnanväder, Tomas Bengtsson som ordinarie ledamöter samt 
Mikaela Bengtsson som ersättare.   

FUB 

Ann-Christin Walméus och Elisabeth Christoffersson som ordinarie ledamöter.     
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Beslut skickas till 
Eva Karlsson 
Stefan Bauer  

Monica Ribbnäs 
Catharina Sunnanväder 

Tomas Bengtsson 

Mikaela Bengtsson  
Ann-Christin Walméus  

Elisabeth Christoffersson  
Funktionsrättsrådets sekreterare 

Akten 
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§ 9  

Offentliga sammanträden för socialnämnden 
mandatperioden 2019-2022 
Dnr 2019-000012  

Beslut 
Socialnämnden beslutar   
att huvudregeln är att socialnämndens sammanträden ska vara öppna för 
allmänheten, samt 
att uppdra åt socialnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande att besluta om och när socialnämndens sammanträden inte ska 
vara öppna för allmänheten.      

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden får besluta om nämndens sammanträden ska vara offentliga 
eller inte.    
Socialnämndens presidium föreslår följande: 

att huvudregeln är att socialnämndens sammanträden ska vara öppna för 
allmänheten, samt 
att uppdra åt socialnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande att besluta om och när socialnämndens sammanträden inte ska 
vara öppna för allmänheten.     

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 10  

Förslag till åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019 
Dnr 2019-000023  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
2018-12-17 § 276 gav kommunstyrelsen socialnämnden i uppdrag att ta fram 
en handlingsplan för åtgärder för budget i balans. Socialnämnden ska 
återkomma i ärendet till kommunstyrelsen i februari. 

Socialchef Leena Berlin Hallrup och ordförande Per Mattsson (M) informerar 
om olika åtgärdsförslag som utreds. Ärendet kommer upp för beslut vid 
nästkommande socialnämnd.          

Beslut skickas till 
Akten 

 



 

 

16(26) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-01-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 11  

Granskning av avtalet om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvården i 
Skåne 
Dnr 2018-000271  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom yttrandet samt  

att översända yttrandet till revisionen.         

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Svedala kommun har uppdragit åt Caprie Consulting att göra en 
granskning av kommunens roll i implementeringen av hälso- och 
sjukvårdsavtalet som träffades mellan Region Skåne och de skånska 
kommunerna 2016. Motsvarande granskning har gjorts parallellt i elva andra 
kommuner och i Region Skåne.  
Den övergripande revisionsfrågan har varit om kommunen bedriver ett effektivt 
och ändamålsenligt arbete med implementeringen av hälso- och 
sjukvårdsavtalet som skapar förutsättningar för att uppnå de mål och syften 
som anges i avtalets avsiktsförklaring.  
Revisorernas bedömning är att de ansvariga politiska organen i Svedala 
kommun har god kontroll över den verksamhet som bedrivs för att nå uppsatta 
mål avseende hälso- och sjukvårdsavtalet. Det arbete som bedrivs i kommunen 
är aktivt och ändamålsenligt. Det skulle enligt revisorernas bedömning kunna 
ytterligare stärkas med stöd av en samlad plan för det fortsatta 
implementeringsarbetet.  

Revisorernas iakttagelser och bedömningar framgår i bifogad rapport. 
Revisorerna önskar svar från socialnämnden kring vilka åtgärder nämnden 
avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen. Yttrandet ska vara 
revisionen tillhanda senast 2019-02-15.          

Handlingar i ärendet 
Slutgiltig rapport - Granskning av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling 
avseende hälso- och sjukvården i Skåne 

Förslag till yttrande, 2019-01-07         

Beslut skickas till 
Revisionen 

Akten 
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§ 12  

Avropa avsatta medel för kostnader i samband 
med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet 
Dnr 2019-000017  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att hos finansförvaltningen avropa de avsatta medlen om 1,35mnkr för 
kostnadsökningar i samband med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-09 att teckna avtal om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. 
Avtalet består av en grundöverenskommelse och en utvecklingsplan. 

Ett utvecklingsområde är att utveckla teambaserad vårdform för de mest sjuka 
äldre. Detta har kommunen arbetet med tillsammans med primärvården under 
2017 och 2018.  Målet är att detta arbete ska vara fullt implementerat 2019 och 
då ska hembesök erbjudas vårdtagare inskrivna i teamet, dygnet runt samt alla 
veckans dagar. Detta ställer högre krav på bemanningen av sjuksköterskor och 
förstärkning kommer att behövas framför allt vid tjänstgöring kväll och natt. 
Avtalet har kompletterats med ”överenskommelse mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård”. Överenskommelsen är daterad 2017-11-24. Den senare 
överenskommelsen har tillkommit med hänsyn till den lagändring som trädde i 
kraft 1 januari 2018 rörande utskrivning från slutenvården (LAG 2017:612 om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.) 
Lagändringen innebär att kommunernas betalningsansvar inträder efter tre 
kalenderdagar mot tidigare sju dagar efter att slutenvården gjort bedömningen 
att vårdtagaren är utskrivningsklar. Detta ställer andra krav på planeringen inför 
utskrivning och en särskild tjänst som vårdsamordnande sjuksköterska har 
behövts inrättas under senare delen av 2018. Tjänsten har inrättats för att klara 
att koordinera och effektivisera arbetet och lättare kunna samverka med interna 
och externa samarbetspartners.  
Vård och omsorg ser nu att det finns behov att avropa det hos 
finansförvaltningen avsatta beloppet om 1,35 mnkr.         

Beslut skickas till 
Finansförvaltningen 

Akten 
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§ 13  

Tilldelning av uppdrag av utredning av alternativ 
för att säkerställa behovet av platser inom särskilt 
boende i Svedala kommun. 
Dnr 2019-000016  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen till protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 
Ett förfrågningsunderlag för direktupphandling av konsult för utredning av 
alternativ för att säkerställa behovet av platser inom särskilt boende i Svedala 
kommun har skickats ut till tre alternativa konsulter.  

Tidplanen ser ut som följer: 

1. Förfrågningsunderlag skickas ut 2/1 
2. Anbud kommer in 15/1 

4. Utvärdering av anbud 16/1 
5. Beslutsunderlag till socialnämnd 17/1  

7. Avtal färdigt 4/2 samt start av uppdrag 

8. Uppdrag klart 15/4 
Kostnaden för konsulten kommer att belasta socialnämndens budget. 

Tilldelningsbeslutet sker på delegation.      

Handlingar i ärendet 
Beskrivning av uppdrag, utredning av alternativ för att säkerställa behovet av 
platser inom särskilt boende i Svedala kommun.         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 14  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 9 § 
LSS samt enligt 4 kap 1 § SoL 

Kvartal 3, 2018 
Dnr 2018-000283  

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 
föreligger får Vård och omsorg för kvartal 3 år 2018. 

Rapportering enligt 16 kap 6f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
föreligger för Vård och omsorg för kvartal 3 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 3 2018 följande att rapportera: 
SoL: 
Fem ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten särskilt boende (167, 166, 
153, 233 och 256 dagar). 

LSS: 
Tre ej verkställda beslut att inrapportera. Två av besluten gäller korttidsvistelse 
(418 och 104 dagar) samt ett beslut gäller ledsagarservice (104 dagar).         

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

SoL, 2018-10-26 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, 2018-
10-26        
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Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 15  

Revidering av författningssamling 2:34 
Tillämpningsregler till avgifter m m för insatser 
avseende personer tillhörande LSS personkrets 
Dnr 2019-000007  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att revidera författningssamling 2:34 i enlighet med förslag.          

Sammanfattning av ärendet 
Från och med 1 februari 2019 tar Skånetrafiken över ansvaret för färdtjänsten i 
Svedala kommun. I och med kommer Skånetrafikens regelverk att tillämpas. 
Det innebär att resor till och från daglig verksamhet inte längre kommer att vara 
avgiftsfria. Författningssamlingen behöver därmed revideras.         

Handlingar i ärendet 
Förslag till ändring, författningssamling 2:34 Tillämpningsregler till avgifter m m 
för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets        

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 16  

Upphävande av författningssamling 2:33 Taxa och 
regler för färdtjänst i Svedala kommun 
Dnr 2019-000008  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att upphäva författningssamling 2:33 med anledning av att färdtjänsten överlåts 
till Skånetrafiken och Region Skåne.       

Sammanfattning av ärendet 
Från och med den 1 februari 2019 överlämnas färdtjänsten till Skånetrafiken 
och Region Skåne. Det är därmed Region Skånes regelverk som kommer att 
gälla.         

Handlingar i ärendet 
Författningssamling 2:33 Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun         

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 17  

Tilldelningsbeslut avseende larm i ordinärt 
boende 
Dnr 2019-000029  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att tilldela kontrakt i upphandling av trygghetslarm ordinärt boende till DORO 
AB, 556161-9429 samt  

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har upphandlat trygghetslarm ordinärt boende Upphandlingen 
annonserades 2018-12-17 och anbudsöppningen var 2019-01-15.  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 18  

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 16 personer i kö till särskilt boende. 

Årets seniorinspiratör 
Det är hög tid att nominera till årets seniorinspiratör 2018. Sista dagen för 
nominering är den 31 januari. 

Utbildningsdag för socialnämnden 
Den 4 mars bokas för utbildningsdag för socialnämnden. Det kommer att vara 
en heldag och program för dagen kommer.  

Beslut skickas till 
Akten 

 



 

 

25(26) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-01-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 19  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2019-000011  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 
2018-11-28 § 118 Budget 2019 med ram för 2020–2021 för Svedala kommun 
samt vision och mål för mandatperioden 2019-2022  

2018-12-05 § 127 Ekonomisk uppföljning per den siste oktober 2018 för 
Svedala kommun 
2018-12-05 § 124 Ersättares inträdande som beslutande i styrelse och 
nämnder med mera 
2018-12-05 § 121 Val av kommunstyrelse och nämnder med mera för 
mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsen 
2018-12-17 § 276 Rapport Ekonomisk uppföljning per den siste november 2018        

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 20  

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 2018-11-01 -2018-12-31:  
Beslut efter begäran om prisjustering utifrån Tvätt och textilserviceindex från 
SCB, Samhall AB. Dnr SN2016.263 
Beslut om fördelning ur Svedala Sociala samstiftelse samt Syskonen Amanda 
och Gustaf Danielssons i Lilla Bramstorps Stiftelse, 2018-11-27. Dbr SN2018-
151 
Individärenden IFO 

s. 1-32 

Individärenden LSS 
s. 38-39 

Individärenden ÄO 

s. 41-61 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 

s. 33-37, 40 
Avgiftshandläggning 

s. 62-70, 72-82 

Personal 
s. 71 

Beslut skickas till 
Akten 
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