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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 14 februari 2019 kl 18:30-20:50 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Caroline Gullstrand 

Justeringens plats och datum Vård och omsorg, Svedala kommunhus, 2019-02-21 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 21-30 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Caroline Gullstrand  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-14 

Anslaget sätts upp 2019-02-21 Anslaget till och med 2019-03-18 

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 
Ewa Dahl (M) 
Camilla Nordén (C) § 21 
Caroline Gullstrand (SD) 
Kerstin Ovallius (ÄS) 
Torbjörn Sköld (S) 
Leif Göthed (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Anne Jönsson (M) ersätter Camilla Nordén (C) § 22-30 

Ersättare och insynsplatser 

Katrin Lydén  (L) 
Sandra Kremer (SD) 
Anja Malmqvist (KD) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 
Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Maria Danielsson, områdeschef 
Venzel Rosqvist, områdeschef 
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller 
Joakim Thuresson, myndighetschef 
Moa Blom, verksamhetsstrateg 
Leena Berlin Hallrup, socialchef 
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§ 21  

Socialnämndens mål 2019 
Dnr 2019-000050  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Vid sammanträdet kommer de olika verksamheterna presenteras med hjälp av 
aktuell statistik. Utifrån det kommer politikerna få arbeta gruppvis med 3-4 
personer per grupp för att forma mål för socialnämnden 2019. 

Instruktioner och tidigare mål för socialnämnden kommer också att presenteras.   
Vård och omsorgs ledningsgrupp kommer utifrån underlaget som tas fram av 
politikerna skapa ett beslutsunderlag avseende mål 2019 som kommer att 
behandlas på socialnämndens sammanträde i mars.       

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 22  

Handlingsplan för budget i balans 2019 
Dnr 2019-000023  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att anta föreliggande åtgärdsplan i sin helhet och överlämna den till 
kommunstyrelsen, samt  
att uppdra åt ordföranden att i samråd med 2:e vice ordföranden göra 
erforderliga förändringar samt 

att begära 2,8Mkr i utökat kommunbidrag.        

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens möte i november fick socialnämnden i uppdrag att 
återkomma med en åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans 2019, med 
första redovisning till budgetberedningen och kommunstyrelsen i december där 
kommunstyrelsen tog ställning i ärendet. Kommunstyrelsen godkände den 
första rapporten angående handlingsplan för åtgärder för budget i balans för 
socialnämnden, samt att gav socialnämnden i uppdrag att återkomma i ärendet 
till kommunstyrelsens möte i februari 2019 för ytterligare rapport. Ärendet var 
uppe på socialnämnden i januari för information. Ett förslag till handlingsplan för 
budget i balans har nu tagits fram. 

En expansiv befolkningstillväxt har medfört fler klienter i behov av köpt extern 
vård samt att andel klienter med komplexa behov har ökat inom IFO. Inom IFO 
kommer verksamheterna att arbeta med att förändra arbetssätt, vilket också gör 
det möjligt att omfördela resurser och ytterligare förstärka öppenvård. 
Prognosen för externt köpt vård för verksamhet IFO kan i likhet med 2018 bestå 
eller öka under 2019, varmed under budgetprocess 2020 finns behov av en 
förstärkning av medel om 2,0Mkr för att ytterligare utveckla ett förebyggande 
arbete för att minska externa vårdplaceringar.  

För att hantera utmaningen med den demografiska utvecklingen finns behov 
inför budgetprocessen 2020 att arbeta aktivt med kartläggningar inom LSS och 
Äldreomsorg.    

Åtgärdsplanen omfattas av: 
1. Orsak till avvikelser  

2. Befarat underskott 2019 

3. Fokusområden  
4. Plan för beslut för att uppnå budget i balans 

5. Sammanfattning         
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Handlingar i ärendet 
Förslag till handlingsplan för budget i balans 2019, 2019-02-07     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 23  

Riktlinjer för IT-stöd till äldre 
Dnr 2019-000001  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att på försök införa IT-stöd för äldre med start 1 mars 2019. Utvärdering av 
verksamheten ska göras efter 10 månader och presenteras för socialnämnden, 
samt 

att anta föreslagna riktlinjer.        

Sammanfattning av ärendet 
Björn Jönsson (S) och Ambjörn Hardenstedt (S) har till kommunfullmäktige 
inkommit med en motion om IT-stöd för äldre. Motionärerna anför att det blir allt 
svårare att vara utan dator- och IT-kunskap och yrkar att Svedala kommun ska 
införa IT-stöd/fixartjänst för alla Svedala kommuns medborgare som är 75 år 
eller äldre.     

Kommunfullmäktige beslutade efter utredning av Vård och omsorg att 
socialnämnden senast 1 april 2019 inför på försök IT-stöd för äldre, samt att 
socialnämnden innan dess tar fram riktlinjer för stödet och 
försöksverksamheten. 
Vård och omsorg har tagit fram förslag på riktlinjer för IT-stödet.      

Handlingar i ärendet 
Förslag till riktlinjer för IT-stöd till äldre, 2019-02-01         

Beslut skickas till 
Fixartjänst 

Akten 
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§ 24  

Uppföljning av intern kontrollplan för 
socialnämnden 2018 
Dnr 2018-000056  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att ställa sig bakom uppföljningen av intern kontroll för socialnämnden 2018 
samt,  

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Reglemente för intern kontroll har upprättats av kommunfullmäktige (Svedala 
kommuns författningssamling 4:18). Reglementet syftar till att säkerställa att 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga att de 
med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås: 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera    
Socialnämnden beslutade 2018-03-15 § 19 om de interna kontrollmålen för 
2018. 
Det föreligger nu uppföljning av de beslutade interna kontrollmålen för 2018.         

Handlingar i ärendet 
Uppföljning, intern kontroll 2018 socialnämnden         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 25  

Motion om att utreda alternativa åtgärder för 
Holmagårdens användning 
Dnr 2018-000303  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lämna motionen för beredning till Vård och omsorg.      

Sammanfattning av ärendet 
Leif Göthed (S), Martin Gustafsson (MP) och Jörgen Persson (V) har till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion om att utreda alternativa åtgärder 
för Holmagårdens användning.  
Motionärerna anför att med anledning av de höga beräknade kostnaderna för 
Holmagårdens användning kanske kommunen ska titta på alternativa åtgärder 
istället. Motionärerna yrkar att alternativa åtgärder för Holmagårdens 
användning ska utredas, att utredning ska göras av möjligheten att bygga nya 
särskilda boenden i anslutning till Holmagården eller Toftaängen som ersättning 
och komplettering för lägenheterna på Holmagården samt att utredning ska 
göras av en ombyggnation av Holmagårdens lägenheter till andra 
boendeformer som t.ex. mellanboende och/eller trygghetsboende med 
tillhörande seniorcenter.      

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-05  § 136 Motion om att utreda 
alternativa åtgärder för Holmagårdens användning 
Motion om att utreda alternativa åtgärder för Holmagårdens användning, 
daterad 2018-11-26       

Yrkanden 
 Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) yrkar att motionen ska lämnas 
till Vård och omsorg för beredning.     

Beslut skickas till 
Vård och omsorg 
Akten 

 



 

 

10(14) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 26  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2019-000009  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om följande: 

Kö till särskilt boende 
- 11 personer står i kö till särskilt boende. 

Ny avdelning på Toftaängens äldreboende öppnar 

- Vecka 8 öppnar Toftaängens nya avdelning som heter Kaprifolen. 
Öppet hus på daglig verksamhet 

- Den 22 mars är det öppet hus på daglig verksamhet på Månsgatan i 
Svedala. 

Mätning av personalkontinuitet inom hemtjänsten 
- I Svedala kommun är snittet 13 hemtjänstpersonal på en två veckors 

period. Snittet nationellt ligger på 15 personer. 

Utbildningsdag för socialnämndens politiker 
- Den 4 mars hålls en utbildningsdag för socialnämndens politiker. 

Anmälan görs till moa.blom@svedala.se senast den 25 februari. 

         

Beslut skickas till 
Akten 
 

mailto:moa.blom@svedala.se
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§ 27  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2019-000051  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens personalutskott 2018-12-13 § 25 Lönetrappa för 
sjuksköterskor, distriktssköterskor och socialsekreterare.         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 28  

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

Föreningsbidrag för 2019, Kvinnojouren Söderslätt. 20 000kr. 

Enhetschef IFO 
Yttrande avseende ansökan om antagning i allmänna hemvärnet. Dnr 
SN2019/47 
Individärenden IFO 

s. 86-97 

Individärenden LSS 
s. 112-113 

Individärenden ÄO 

s. 98-111 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 

s. 114-116 
Avgiftshandläggning 

s. 117-121, 123-125 

Personal 
s. 122        

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 29  

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
Dnr 2019-000053  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet omfattas av sekretess och förs i separat protokoll.         
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§ 30  

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
Dnr 2019-000052  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet omfattas av sekretess och förs i separat protokoll.          
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