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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

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

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Leif Göthed 

Justeringens plats och datum Vård och omsorg, Svedala kommunhus, 2019-12-18 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer 

§§ 118-124, 
126-131 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Carin Falck  

 Justerare 
  

 Leif Göthed  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-12-12 

Anslaget sätts upp 2019-12-19 Anslaget till och med 2020-01-13 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 
  

 Moa Blom  
 Utdragsbestyrkande  
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-12  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

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

Tjänstgörande ersättare 

Anne Jönsson (M) ersätter Per Mattsson (M) 
Anna Netterheim (M) ersätter Ewa Dahl (M) 
Sandra Kremer (SD) ersätter Tommy Rosenberg (SD) 

Ersättare och insynsplatser 

Katrin Lydén (L) 
Anja Malmqvist (KD) 
Göran Malmberg (S) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Birgitta Andersson, Silviasjuksköterska § 118 
Cecilia Kronqvist, HR-konsult §§ 118-119 
Maria Dérand, controller 
Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Venzel Rosqvist, områdeschef 
Maria Danielsson, områdeschef 
Joakim Thuresson, myndighetschef 
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller 
Rebecka Kjellsson, verksamhetsstrateg 
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 
§ 118 

Information från Silviasjuksköterska till socialnämnden ....................................... 4 
§ 119 

Information till socialnämnden om tillbud och olycksfall ....................................... 5 
§ 120 

Ekonomisk uppföljning, socialnämnden januari - oktober 2019 ........................... 6 
§ 121 

Budget 2020 samt ram för 2021-2022 ................................................................. 7 
§ 122 

Granskning av ekonomistyrning och kostnadskontroll inom 
socialnämnden .................................................................................................... 8 

§ 123 
Kvalitetsmätning Vård och omsorg .................................................................... 10 

§ 124 
Vård- och omsorgsplan 2020-2023 ................................................................... 11 

§ 125 
Utredning om organisationen för Arbete och Integration ................................... 12 

§ 126 
Information om genomförd tillsyn vid bostäder med särskild service 
för vuxna enligt 9 § 9 LSS ................................................................................. 13 

§ 127 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 
Föräldrabalken .................................................................................................. 14 

§ 128 
Vård och omsorg informerar .............................................................................. 15 

§ 129 
Skrivelser och meddelanden ............................................................................. 16 

§ 130 
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 17 

§ 131 
Övrigt ärende - socialnämndens sommar- och julavslutningar .......................... 18 
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§ 118  

Information från Silviasjuksköterska till 
socialnämnden 
Dnr 2019-000338  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Silviasjuksköterska Birgitta Andersson informerar om anhörigläger för unga 
anhöriga med en demenssjuk förälder.         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 119  

Information till socialnämnden om tillbud och 
olycksfall 
Dnr 2019-000339  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Information om tillbudsrapporter och olycksfallsrapporter delges socialnämnden 
två gånger per år. HR-konsult Cecilia Kronqvist presenterar informationen.         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 120  

Ekonomisk uppföljning, socialnämnden januari - 
oktober 2019 
Dnr 2019-000340  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden redovisar per den sista oktober ett underskott på ca 1,7 
miljoner kronor.  
Helårsprognosen bedöms visa ett underskott på 3 miljoner kronor vid årets slut 
vilket kan jämföras med helårsprognosen på augusti som prognostiserades till 
minus 4 miljoner kronor. Bedömningen är att äldreomsorgen kommer att 
redovisa ett större överskott jämfört med tidigare prognoser samt att Individ och 
familjeomsorgen och Myndighet och administration prognostiseras till något 
bättre resultat.         

Handlingar i ärendet 
Ekonomisk uppföljning, januari – oktober 2019         

Beslut skickas till 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 121  

Budget 2020 samt ram för 2021-2022 
Dnr 2019-000207  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att ställa sig bakom framlagt förslag till yttrande över budget 2020 samt ram för 
2021-2022, samt  
att översända yttrandet till kommunstyrelsens budgetberedning.        

Sammanfattning av ärendet 
I budget 2020 samt ram 2021-2022 för socialnämnden finns driftsbudget, 
verksamhetsbeskrivning, viktiga frågor budget 2020 och plan 2021-2022, 
övergripande mål samt nämndmål, förändringar i verksamheten, 
sammanställning av effektivitetsförändringar i verksamheten, investeringsplan 
samt verksamhetsmått redovisade.         

Handlingar i ärendet 
Budget 2020 samt ram 2021-2022 för socialnämnden         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens budgetberedning 
Akten 
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§ 122  

Granskning av ekonomistyrning och 
kostnadskontroll inom socialnämnden 
Dnr 2019-000325  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att översända yttrandet till revisionen i Svedala kommun.        

Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svedala kommun 
granskat ekonomistyrning och kostnadskontroll inom socialnämnden. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Det övergripande syftet med 
granskningen är att bedöma om socialnämnden har en ändamålsenlig 
ekonomistyrning, uppföljning och kostnadskontroll och om nämnden vidtagit 
erforderliga åtgärder för att nå en budget i balans.  
KPMG och Svedala kommuns revisorer rekommenderar socialnämnden att: 

Göra en översyn av de riktlinjer, rutinbeskrivningar och processbeskrivningar för 
biståndsbedömningen som finns för att tydliggöra hur handläggningen av 
ärenden ska ske.  
Socialnämndens svar: Socialnämnden bedömer att riktlinjer och rutiner 
gällande biståndsbedömning enligt SoL och LSS behöver tas fram på relevanta 
områden och befintliga ska revideras. Ett arbete enligt rekommendationen har 
påbörjats i och med att riktlinjen för handläggning av ansökningar om särskilt 
boende är under revidering och en kartläggning av handläggningsprocessen 
har gjorts.  
Överväga att införa någon form av prestationsbaserad resursfördelning för de 
verksamheter där det är rimligt och möjligt, t.ex. hemtjänst och olika 
boendeformer.  
Socialnämndens svar: Socialnämnden ska beakta denna rekommendation i 
samband med det förberedelsearbete som görs med att införa LOV i särskilt 
boende.          

Handlingar i ärendet 
Remiss, granskning av ekonomistyrning och kostnadskontroll inom 
socialnämnden 2019-11-14 
Granskning av ekonomistyrning och kostnadskontroll inom socialnämnden 
2019-11-14, KPMG AB 

Tjänsteskrivelse, yttrande 2019-11-29        
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Beslut skickas till 
Revisionen, Svedala kommun 
Akten 
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§ 123  

Kvalitetsmätning Vård och omsorg 
Dnr 2019-000344  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet               

Sammanfattning av ärendet 
Resultatet från Vård och omsorgs årliga kvalitetsmätning redovisas på 
socialnämnden. Mätningen genomfördes som brukligt i oktober.  
De som omfattades av enkäten var anhöriga, brukare och medarbetare. 
Undersökningen var anonym och resultatet redovisas i form av diagram, där det 
inte går att utläsa vad en enskild person har svarat.                  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 124  

Vård- och omsorgsplan 2020-2023 
Dnr 2019-000170  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta framlagt förslag till Vård- och omsorgsplan 2020-2023 

Socialnämnden beslutar 
att ge Vård och omsorg i uppdrag att implementera planen hos medarbetarna, 
samt  
att ge Vård och omsorg i uppdrag att vid behov göra redaktionella ändringar i 
planen.       

Sammanfattning av ärendet 
Det föreligger förslag till Vård och omsorgsplan 2020-2023. Planen är 
kommunens plattform för arbetet med äldre, personer med funktionsnedsättning 
och individ- och familjeomsorgens målgrupper. Planen är ett uttryck för den 
politiska viljeinriktningen för verksamheten.  
Vård- och omsorgsplanen är ett stöd för att kunna planera och utveckla 
kommunens vård och omsorg utifrån framtida behov. Planen beskriver de 
områden som särskilt kommer att behöva beaktas i framtiden. Vård och 
omsorgsplanen är även ett dokument där medarbetarna kan hämta stöd för sitt 
arbete samt vägledning för vilka frågor som ska prioriteras.  

Den föreslagna planen avses ersätta den förra planen som gällde 2016-2019.       

Handlingar i ärendet 
Förslag till vård- och omsorgsplan, 2019-11-29         

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 125  

Utredning om organisationen för Arbete och 
Integration 
Dnr 2019-000332  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att översända yttrandet till kommunstyrelsen, samt  
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2019, § 144, att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda organisationen för Arbete och Integration/IFO och eventuellt 
ge förslag på förändringar.  

Utredning av organisationen för Arbete och integration har gjorts av 
stabschefen genom intervjuer med socialchefen, ansvariga ekonomer för 
kommunstyrelsen och socialnämnden, socialnämndens ordförande tillika 
ordförande i utskottet för arbete och integration samt enhetschefen för arbete 
och integration.  
En genomgång har även gjorts av den utredning som låg till grund för beslutet 
att bilda ett utskott för arbete och integration under kommunstyrelsen samt 
enheten för Arbete och integration. 

I utredningen finns tre förslag till ny organisation. 
Socialnämnden har nu fått utredningen och dess förslag för yttrande. Tidplanen 
är satt som så att kommunstyrelsen förväntas fatta beslut i frågan den 16 
december 2019. 
Förslag till yttrande föreligger.       

Handlingar i ärendet 
Utredning av organisationen för Arbete och Integration, stabschef, 2019-11-20 

Kommunstyrelsen, 2019-11-25 § 226 Utredning om organisationen för Arbete 
och Integration 
Yttrande, socialchef 2019-12-05     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 126  

Information om genomförd tillsyn vid bostäder 
med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS 
Dnr 2019-000117  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utfört tillsyn på verksamheterna 
Vita Skolan och Boken, LSS. 
IVO bedömer sammantaget att nämnden har ett fungerande systematiskt 
kvalitetsarbete och därmed säkerställer en god boendemiljö och omsorg utifrån 
följande: 
Kompetenser och resurser – personal, lokaler, miljö; nämnden bedöms delvis 
ha de kompetenser och resurser som behövs för att tillgodose de boendes 
individuella behov av omvårdnad samt av kultur- och fritidsaktiviteter. Samtliga 
brukare bör ges tillgång till fullvärdiga kök. 
Värdegrund och kultur – Inflytande, delaktighet och självbestämmande; 
nämnden bedöms ha en värdegrund och kultur som präglas av god etik och ett 
värdigt bemötande. 

Struktur för samverkan; nämnden bedöms ha en struktur för samverkan internt 
och extern som har brukarnas behov i centrum. 
Processer och rutiner; nämnden bedöms ha fungerande processer och rutiner.        

Handlingar i ärendet 
Beslut från IVO, 2019-11-14, Tillsyn av hur huvudmannen säkerställer en god 
arbetsmiljö och omsorg vid bostäder med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 
LSS         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 127  

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 
7 § punkt 1 Föräldrabalken 
Dnr 2019-000330  

Ärendet är sekretessbelagt och förs i separat protokoll. 
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§ 128  

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   
16 personer i kö till särskilt boende. 

- Svenskt näringsliv mäter kommuners effektivitet 
Svenskt Näringsliv har tittat på kostnadseffektivitet och kvalitet inom utbildning 
och äldreomsorg. I rankningen hamnar Svedala kommuns äldreomsorg i toppen 
avseende både kostnadseffektivitet och kvalitet. Syftet med undersökningen är 
att se var det finns potential att spara skattepengar genom att effektivisera 
verksamheterna. Det är första gången som Svenskt Näringsliv mäter 
kommuners effektivitet. I undersökningen har kommunernas kostnader viktats 
mot kvaliteten i äldreomsorgen under de senaste tre åren. Svedala kommuns 
äldreomsorg tillhör en av de tio mest effektiva kommunerna under mätperioden.       

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 129  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2019-000341  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Överenskommelse om gemensamt delregionalt arbete inom området psykisk 
hälsa 2019, 2019-11-29 
Kommunfullmäktige 2019-11-13 § 112 Valärenden 

Kommunfullmäktige 2019-11-13 § 105 Svedala kommuns delårsrapport per den 
31 augusti 2019 
Kommunfullmäktige 2019-11-13 § 106 Införande av Lagen om valfrihetssystem 
(LOV) i särskilt boende inom äldrevården 
Kommunfullmäktige 2019-11-13 § 107 Näringslivsstrategi 2019-2022 inklusive 
strategin 
Kommunfullmäktige 2019-11-13 § 109 Kommunövergripande fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter, Svedala kommun 
Kommunfullmäktige 2019-11-13 § 110 Sammanträdesdagar 
kommunfullmäktige 2020 

Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 235 Övergång till digital ärendehantering 2020 
och gallring av skannade handlingar 
Information – Sverige Kommun och Landsting (SKL) byter namn till Sverige 
Kommuner och Regioner (SKR) 2019-11-27        

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 130  

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 2019-11-01-2019-11-30:   
Individärenden IFO 

s. 522-537 

Individärenden LSS 
s. 538-539 

Individärenden ÄO 
s. 540-550 

Avgiftshandläggning 

s. 551-561 
Beslut enligt alkohollagen 

s. 562-563 

Överklagan av avslagsbeslut, Migrationsverket 
s. 564-566 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
s. 567-573         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 131  

Övrigt ärende - socialnämndens sommar- och 
julavslutningar 
Dnr 2019-000353  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att frågan ska lyftas längre fram.     

Sammanfattning av ärendet 
Camilla Nordén (C) lyfter frågan angående nämnders sommar- och 
julavslutningar. Centerpartiet anser att nämnderna inte ska ha sommar- och 
julavslutningar när nämnderna ska genomföra besparingar.    

Beslut skickas till 
Akten 
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