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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-10-10  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 10 oktober 2019 kl 18:30-20:00 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Eva Borgelin 

Justeringens plats och datum Vård och omsorg, Svedala kommunhus, 2019-10-21 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 96-103 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Eva Borgelin  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-10-10 

Anslaget sätts upp 2019-10-21 Anslaget till och med 2019-11-12 

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) 
Camilla 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) 
Katrin Lydén  (L) 
Anja Malmqvist (KD) 
Eva Borgelin (SD) 
Göran Malmberg (S) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Maria Dérand, controller § 96 
Hampus Aronsson, stf räddningschef §§ 96-97 
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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Ärendelista 
§ 96 

Delårsrapport, socialnämnden, januari-augusti 2019 .......................................... 4 
§ 97 

Remiss Risk- och Sårbarhetsanalys för Svedala kommun 2019-2022 ................ 5 
§ 98 

LOV (lagen om valfrihet) i särskilt boende ........................................................... 7 
§ 99 

Tillägg socialnämndens indikatorer ..................................................................... 9 
§ 100 

Revidering av delegationsförteckningen för socialnämnden .............................. 10 
§ 101 

Vård och omsorg informerar .............................................................................. 11 
§ 102 

Skrivelser och meddelanden ............................................................................. 12 
§ 103 

Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 13 



 

 

4(13) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-10-10  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 96  

Delårsrapport, socialnämnden, januari-augusti 
2019 
Dnr 2019-000266  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden och verksamheten Vård och omsorg står inför utmaningar som 
på olika sätt försvårat förutsättningarna för att uppnå en budget i balans.  
Socialnämnden redovisar per den 31 augusti en avvikelse på 2,2 miljoner 
kronor. Helårsprognosen prognostiseras till ett underskott på 4 miljoner kronor.  

Controller Maria Dérand föredrar delårsrapporten och socialchef Leena Berlin 
Hallrup föredrar måluppföljningen.      

Handlingar i ärendet 
Delårsrapport socialnämnden, januari-augusti 2019         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 97  

Remiss Risk- och Sårbarhetsanalys för Svedala 
kommun 2019-2022 
Dnr 2019-000260  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att ställa sig bakom förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Svedala kommun 
2019-2022 med nedanstående förslag till förändringar.        

Sammanfattning av ärendet 
Stf räddningschef Hampus Aronsson föredrar ärendet. 
Räddningstjänsten i Svedala kommun framlägger förslag till Risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA) för Svedala kommun 2019 – 2022.  

Vård och omsorg ställer sig bakom framtaget förslag med följande förändringar: 
s. 20 – lägg till hälso- och sjukvård under verksamheter/tjänster som 
kommunen tillhandahåller. 

s. 21 – Socialnämndens ansvar: ta bort färdtjänst. 
s. 37 – Nödvändig verksamhet enligt LSS: korrigera sista meningen till ”fyra 
gruppbostäder och ett trapphusboende enligt LSS.” 
s. 38 – Äldreboenden: i kommunen finns fyra äldreboenden. Lägg även till att vi 
tillhandahåller sjukvård. 

s. 41 – Akutsjukvård: ersätt Svea Hälsocenter/Svea vårdcentral med 
Sveakliniken och lägg till Bara vårdcentral 
s. 41 – Läkemedelsförsörjning: lägg till dosdispenserade läkemedel levereras 
kontinuerligt till verksamheterna. Se handlingsplan för utebliven leverans av 
dosdispenserade läkemedel. 

s. 41 – Hälso- och sjukvård samt omsorg: komplettera listan med leverans av 
material och hygienartiklar vilket sker med kontinuerliga leveranser.  
Angående leverans av dosdispenserade läkemedel bör det finnas med i 
riskmatrisen.      

Handlingar i ärendet 
Remiss: RSA för Svedala kommun 

Risk och sårbarhetsanalys för Svedala kommun 2019-2022 
RSA bilaga sekretessuppgifter inklusive åtgärdslistor         
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Beslut skickas till 
Räddningstjänsten i Svedala kommun 
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§ 98  

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att avslå förslaget om att föreslå kommunfullmäktige besluta införa LOV inom 
äldrevården samt att delegera till socialnämnden att införa valfrihet inom särskilt 
boende enligt LOV.       

Sammanfattning av ärendet 
Vid föregående sammanträde presenterades den utredning avseende LOV i 
särskilt boende som Vård och omsorg tagit fram.    

Handlingar i ärendet 
Utredning, LOV i särskilt boende, 2019-09-19 

Socialnämnden 2019-09-26 § 95 
Socialnämnden 2019-05-09 § 60         

Yrkanden 
 Torbjörn Sköld (S) yrkar avslag till beslutsförslaget.    

Beslutsgång 
Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) ordförande konstaterar att det 
finns två beslutsförslag. 
Per Mattsson (M) ställer proposition på liggande beslutsförslag mot Torbjörns 
Skölds (S) yrkande att avslå beslutsförslaget.  

Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag. 
Votering begärs och genomförs. 

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång  
Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja. Den som vill bifalla Torbjörn 
Skölds (S) yrkande röstar nej.  

Omröstningsresultat: 4 ja mot 5 nej. 
Ja-röster: Per Mattsson (M), Ewa Dahl (M), Camilla Nordén (C), Carin Falck 
(BP) 
Nej-röster: Tommy Rosenberg (SD), Eva Borgelin (SD), Kerstin Ovallius (ÄS), 
Torbjörn Sköld (S), Leif Göthed (S) 
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Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Torbjörn Skölds 
(S) yrkande.     

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 99  

Tillägg socialnämndens indikatorer 
Dnr 2019-000050  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att anta ytterligare två indikatorer tillhörande verksamhetsmål ”Verksamheten 
ska erbjuda enkla lösningar med medborgaren i fokus”: 
ASI ska användas i 90% av utredningarna gällande 
beroendeproblematik/vuxna. Målvärde: 90 % 
Antalet vårdtagare som efter utskrivning från sjukhus fått hjälp av 
hemtagningsteamet ska öka Målvärde: 90    

Sammanfattning av ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde i augusti beslutades det kring 
socialnämndens mål och indikatorer.  
För att alla verksamhetsområden ska ha en indikator att arbeta mot önskar 
Vård och omsorg lägga till ytterligare två stycken. 
Komplettera med följande indikatorer under socialnämndens verksamhetsmål 
”Verksamheten ska erbjuda enkla lösningar med medborgaren i fokus”: 
ASI ska användas i 90% av utredningarna gällande 
beroendeproblematik/vuxna. Målvärde: 90 % 

Antalet vårdtagare som efter utskrivning från sjukhus fått hjälp av 
hemtagningsteamet ska öka Målvärde: 90       

Handlingar i ärendet 
Beslutade verksamhetsmål för socialnämnden 2019-2022 samt indikatorer    
Socialnämnden 2019-08-22 § 82      

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 

Akten 
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§ 100  

Revidering av delegationsförteckningen för 
socialnämnden 
Dnr 2019-000267  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att revidera delegationsförteckningen för socialnämnden enligt förslag.               

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens delegationsförteckning har reviderats.  
Förslaget på ändring är ett förtydligande av delegationen inom äldreomsorg 
SoL avseende intern korttidsvistelse samt extern korttidsvistelse hos annan 
vårdgivare. 

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 2019-10-10         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 101  

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 till särskilt boende  
Det är för närvarande 15 personer i kö till särskilt boende. 

- Oktoberfest på Holmagården 
Den 3 oktober hölls det en mycket uppskattad oktoberfest för boende 
och anhöriga på Holmagården. 

- Seniordagarna 
Seniordagarna pågår och det har varit välbesökta dagar både i Svedala 
och Bara.        

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 102  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2019-000268  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 

2019-09-11 § 96 Antagande av arbetsmiljömål 
2019-09-11 § 97 Lokalförsörjningsplan för perioden 2020-2029 

2019-09-11 § 99 Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej 
verkställda beslut 
Årsrapport 2018, BPSD-registret         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 103  

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 2019-09-01-2019-09-30: 
Individärenden IFO 

s. 422-436 

Individärenden LSS 
s. 437 

Individärenden ÄO 
s. 438-448 

Avgiftshandläggning 

s. 449-453, 455458 
Personal 

s. 454 
Överklagande av avslagsbeslut fattade av Migrationsverket samt yttrande till 
Förvaltningsrätten 

s. 459-470 
Alkohollagen 

s. 471         

Beslut skickas till 
Akten 
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