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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-04  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 4 juni 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 Ewa Dahl 

Justeringens plats och datum Vård och omsorg, Svedala kommunhus, 2019-06-11 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer 

§§ 68-70, 
72-80 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Ewa Dahl  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-06-04 

Anslaget sätts upp 2019-06-11 Anslaget till och med 2019-07-05 

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

Tjänstgörande ersättare 

Eva Borgelin (SD) ersätter Caroline Gullstrand (SD) 

Ersättare och insynsplatser 

Anne Jönsson (M) 
Anna Netterheim (M) deltar inte i § 78 pga jäv 
Katrin Lydén (L) 
Anja Malmqvist (KD) 
Sandra Kremer (SD) 
Göran Malmberg (S) 
Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Maria Dérand, controller § 68 
Emma Nilsson, HR-specialist §§ 68-72 
Mats Carlsson, revisionen §§ 68-77, 80 
Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller 
Joakim Thuresson, myndighetschef 
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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§ 68  

Ekonomisk uppföljning, socialnämnden, januari-
april 2019 
Dnr 2019-000168  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden och verksamheten Vård och omsorg står inför utmaningar som 
på olika sätt försvårar förutsättningarna för att uppnå en budget i balans. 
En expansiv befolkningsökning och demografisk utveckling medför att fler 
kommunmedborgare behöver stöd, service och hälso-sjukvård.  

Socialnämnden redovisar för årets första fyra månader en avvikelse på minus 
0,4 mnkr.  
Helårsprognosen prognostiseras med ett minus på ca 5,4 mnkr. Av 
underskottet på 5,4 mnkr avser ca 4,9 mnkr individ och familjeomsorgen.   

Controller Maria Dérand föredrar ärendet.       

Handlingar i ärendet 
Ekonomisk uppföljning januari-april 2019    
Powerpointpresentation, ekonomisk uppföljning socialnämnden 2019-04-30      

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 69  

Initiativ till skrivelse om Migrationsverkets 
ersättningsformer 
Dnr 2019-000179  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
att initiera en kommunöverskridande samverkan kring en skrivelse till 
Migrationsverket angående deras ersättningsformer.        

Sammanfattning av ärendet 
Den första januari 2014 ändrades lagen för att ge Migrationsverket utvidgade 
möjligheter att anvisa en kommun att ordna boende för ensamkommande barn. 
Med anledning av att ensamkommande barn och ungdomar anvisats till 
Svedala kommun har de faktiska kostnaderna för ansvaret överstigit de statliga 
ersättningarna. Svedala kommun har byggt upp en verksamhet för att kunna 
säkerställa myndighetsutövning, administration, boende, trygghet och vård för 
målgruppen.  Migrationsverkets ersättningar till socialnämnden har sedan dess 
inte fullt ut finansierat denna verksamhet vilket kommit att belasta kommunens 
övriga delar.  
I många fall har statens ersättningar varit eftersläpande vilket medfört 
svårigheter för kommunen att prognostisera sitt utfall. Därtill har 
Migrationsverket, genom förändringar i ersättningssystemet, ytterligare 
försvårat för kommunen att finansiera verksamheten.  
Regeringen bedömde i betänkandet till 2014 års lag att förslaget inte skulle 
medföra några kostnadsmässiga konsekvenser för landets kommuner. Detta 
har visat sig, i alla avseenden, vara fel. 

Enligt SKL’s Ekonomirapport från maj 2019 så visar det att sedan det nya 
ersättningssystemet för kommunernas mottagande av ensamkommande barn 
och unga infördes den 1 juli 2017 så har det inneburit en kostnadsövervältring 
på drygt 1 miljard kronor från staten till kommunerna. 75 procent av landets 
kommuner rapporterar om underskott inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg 2018.         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 70  

Information till socialnämnden om tillbud och 
olycksfall 
Dnr 2019-000169  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Information om tillbudsrapporter och olycksfallsrapporter delges socialnämnden 
två gånger per år. HR-specialist Emma Nilsson presenterar informationen.         

Handlingar i ärendet 
 Powerpoint, 2019-06-04    

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 71  

Avsiktsförklaring - ombyggnad av Erlandsdal 
Dnr 2019-000133  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

att underteckna avsiktsförklaringen avseende ombyggnation av Erlandsdal 

Socialnämnden beslutar    
att ge Vård och omsorg i uppdrag att utreda om Erlandsdal är lämpligt för 
korttidsboende. 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.     

Sammanfattning av ärendet 
Avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Erlandsdal. Genom 
undertecknande av avsiktsförklaringen anlitar Svedalahem erforderliga 
konsulter för att ta fram handlingar och kalkyler för att anpassa fastigheten till 
särskilt boende alternativt korttidsboende.  

Handlingar i ärendet 
Avsiktsförklaring Erlandsdal         

Yrkanden 
Torbjörn Sköld (S) yrkar på att det ska utredas om Erlandsdal är lämpligt att 
användas som korttidsboende.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 72  

Revidering av delegationsförteckningen för 
socialnämnden 
Dnr 2019-000171  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att revidera delegationsförteckningen för socialnämnden enligt förslag.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens delegationsförteckning har reviderats.  
Förslaget på ändring berör dels en skrivning i inledningen men också yttrande i 
samband med adoption enligt 4 kap 15 § FB vilket inte är möjligt att delegera. 
Förslag på revideringar är markerade antingen i rött, vilket betyder att det ska 
utgå, eller i grönt, vilket betyder att det är en ny skrivning.         

Handlingar i ärendet 
Förslag på reviderad delegationsförteckning för socialnämnden 2019-05-28          

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 73  

Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 år 
2019 SoL och LSS 
Dnr 2019-000180  

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 1 2019 följande att rapportera: 

SoL: 
Fyra ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten särskilt boende (349, 348, 
151, 109 dagar). 

LSS: 
Sex ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller bostad för vuxna (157, 
116 dagar), ledsagarservice (100 dagar), kontaktperson (100, 135, 136 dagar) 
Vård och omsorg redovisar muntligen till socialnämnden grunderna till de ej 
verkställda besluten.            

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

SoL, 2019-04-25 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, 2019-
03-31 

Socialnämndens utskott § 50, 2019-05-23       
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 

Akten 
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§ 74  

Information om Vård- och omsorgsplan 2020-2023 
Dnr 2019-000170  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet, samt 
att till socialnämndens sammanträde i augusti reflektera kring prioriterade 
områden inom Vård och omsorgs verksamheter för de fyra kommande åren.          

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet för att ta fram en ny vård- och omsorgsplan är påbörjad. Vård- och 
omsorgsplanen är det dokument som sätter riktningen för verksamheterna och 
det ska gälla under fyra år. 
Arbetet med att ta fram den nya planen kommer att fortgå under sommaren och 
hösten och det är planerat för beslut i socialnämnden i december 2019. 
Under arbetets gång är det flera instanser som ska få möjlighet att tycka till, 
bland annat brukare och klienter, medarbetare och chefer, fackliga 
representanter, pensionärsrådet, funktionsrättsrådet och socialnämnden.  
Vid socialnämndens sammanträde i augusti kommer en kortare workshop att 
hållas där politiken kommer att få möjlighet att diskutera kring avsnittet 
prioriterade områden. Till det sammanträdet önskar Vård och omsorg att 
socialnämnden funderar kring prioriterade områden inom Vård och omsorgs 
verksamheter för de kommande fyra åren.          

Handlingar i ärendet 
Vård- och omsorgsplan 2016-2019         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 75  

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 tolv personer i kö till särskilt boende. 

- Tillsyn inom LSS av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Under maj månad utförde IVO tillsyn på två gruppbostäder inom LSS. IVO 
intervjuade brukare, medarbetare, chefer, politiker samt gode män och anhöriga 
som fick besvara en enkät. Resultatet av tillsynen kommer under hösten.          

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 76  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2019-000172  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.        

Handlingar i ärendet 
Tackbrev för föreningsbidrag, Föräldraföreningen mot narkotika i Malmö 

Minnesanteckningar, kundråd, Skånetrafiken 2019-04-18 
Meddelande från Hörselskadades förening i Svedala         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 77  

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 2019-05-01-2019-05-31: 
Socialnämndens ordförande 

Beslut om föreningsbidrag för år 2019 Epilepsiföreningen i Malmö med omnejd 
1000kr 
Individärenden IFO 

s. 267-281 
Individärenden LSS 

s. 282 

Individärenden ÄO 
s. 283-293 

Avgiftshandläggning 

s. 294-297, 299 
Personal  

s. 298  
Ärenden enligt alkohollagen 

s. 300-303         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 78  

Adoptionsutredning enligt 4 kap 14 § 
Föräldrabalken 
Dnr 2019-000187  

Ärendet omfattas av sekretess. 
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§ 79  

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt 6 kap 8a§ Föräldrabalken 
Dnr 2019-000188  

Ärendet omfattas av sekretess. 
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§ 80  

Riskavtal vinterträdgård Solgården, Klågerup 
Dnr 2019-000125  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att godkänna riskavtalet samt att uppdra åt socialnämndens ordförande att 
underteckna avtalet.     

Sammanfattning av ärendet 
Ett möte har hållits på Solgården avseende byggnation av vinterträdgårdar. De 
två alternativ som har varit aktuella diskuterades. Under mötet fick Svedalahem 
i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till vinterträdgård, en kombination mellan de 
två som tidigare har varit aktuella.  
Ett förslag på ritning har tagits fram och för att Svedalahem ska gå vidare och ta 
fram prisuppgifter så vill de att ett riskavtal tecknas.     

Handlingar i ärendet 
Riskavta, om- och tillbyggnad för vinterträdgård, Solgården Klågerup     

Beslut skickas till 
Svedalahem 
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