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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-06-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 25 juni 2020 kl 17:30-18:20 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Kerstin Ovallius 

Justeringens plats och datum Vård och omsorg, Svedala kommunhus, 2020-06-25 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 55-57 

 Rebecka Kjellsson  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Kerstin Ovallius  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-25 

Anslaget sätts upp 2020-06-26 Anslaget till och med 2020-07-22 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 
  

 Rebecka Kjellsson  
 Utdragsbestyrkande  
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-06-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Per Mattsson (M), Ordförande 
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 

Sandra Kremer (SD), ersätter Tommy Rosenberg (SD) 
Anne Jönsson (M), ersätter Ewa Dahl (M) 
Anna Netterheim (M), ersätter Camilla Nordén (C) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Maria Dérand, controller  
Peter Jörsgård, ekonom 
Leena Berlin Hallrup, socialchef  
Rebecka Kjellsson, verksamhetsstrateg  
 

 

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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Sammanträdesdatum: 2020-06-25  
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Ärendelista 
§ 55 

Remittering lokalförsörjningsplan 2021-2030 för Svedala kommun ..................... 4 
§ 56 

Utredningsuppdrag LOV (lagen om valfrihet) i särskilt boende ............................ 6 
§ 57 

Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................ 8 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-06-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 55  

Remittering lokalförsörjningsplan 2021-2030 för 
Svedala kommun 
Dnr 2020-000226  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreslagna förändringar, samt 
att översända remissvaret till teknisk nämnd.        

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en 
lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan 2021–2030 är en sammanställning 
och analys av samtliga förvaltningars redovisade behov av nya lokaler, 
förändring av eller avveckling av lokaler. Behoven bygger på Statisticons AB, 
befolkningsprognos från februari 2019, Exploateringsprogram Bostäder-Industri 
2018 - 2022 innehållande bostadsförsörjningsprogram samt 
verksamhetsområdenas målsättningar. 

Förslaget föreligger socialnämnden på remiss från tekniska nämnden. 
Socialnämnden föreslår följande ändringar: 

P. 3.3.4, tredje punkten. Ny skrivning: 
”Bra dagcentral” ändras till ”Bara dagcentral”  

P. 5.3.1, femte stycket. Ny skrivning: 

”Utredning med åtgärdsförslag och kostnadsbedömning har tagits fram.” 

P. 5.3.1, sjätte stycket. Ny skrivning: 

”Vårdboende” ändras till ”Särskilt boende” 

P. 5.3.3, Ändrad skrivning: 

”Kommunen bör verka för att LSS korttidstillsyn ska vara samlokaliserad med 
särskolan i Svedala. Det finns vinster för de elever på särskolan som är över 12 
år att ha sin fritidsverksamhet i anslutning till skolan.” 

ändras till ”Det finns verksamhetsmässiga kvalitetsvinster med att samlokalisera 
korttillsyn med skolans särskola varför denna möjlighet bör övervägas.” 

P. 5.3.4, Datum ändras: 

”2020-01-01” ändras till ”2020-03-01”     
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-06-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Handlingar i ärendet 
Förslag till Lokalförsörjningsplan 2021-2030, 2020-05-15 
Bilaga 1, Förslag till Lokalförsörjningsplan 2021-2030, 2020-05-15 
Protokollsutdrag 2020-05-26 § 56 Remittering lokalförsörjningsplan 2021-2030 
för Svedala kommun        

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 

Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-06-25  
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§ 56  

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att fastställa ersättning för LOV 2020 inom särskilt boende, till 2 090 kr inklusive 
momskompensation demensboende, och till 1 922 kr inklusive 
momskompensation somatiskt boende, samt 
att ersättningen kommer att justeras årligen av socialnämnden.    

Sammanfattning av ärendet 
 Vid LOV ska alla leverantörer som blivit godkända få samma ersättning för 
samma uppdrag. Detta innebär att det inte ska vara priskonkurrens mellan 
leverantörerna. Vårdtagarens val syftar till att i stället åstadkomma 
kvalitetskonkurrens mellan leverantörerna. 

Ett valfrihetssystem innebär att den enskilde invånaren kan välja och välja om 
utförare samt att ersättningen till utföraren följer den enskildes val. Ett 
valfrihetssystem förutsätter att huvudmannen också beslutar om en 
ersättningsmodell. 
Förslaget till ersättningar har tagits fram av ekonomienheten i samråd med 
tjänstemän på Vård och omsorg.  
Företag och organisationer som vill utföra tjänster inom särskilt boende, 
hemtjänst och hemsjukvård inom ramen för Svedala kommuns valfrihetssystem 
ansöker om godkännande hos kommunen enligt ett förfrågningsunderlag som 
innehåller de krav som utförarna måste uppfylla. Nuvarande 
förfrågningsunderlag för hemtjänst och hemsjukvård för utförare i Svedalas 
kommuns valfrihetssystem fastställdes av kommunfullmäktige för 
serviceinsatser 2010-01-13 samt för omvårdnad och delegerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser 2011-09-12.  
Avseende förfrågningsunderlag gällande särskilt boende kommer detta att tas 
upp till beslut vid ett senare nämndsammanträde. I samband med fastställande 
av förfrågningsunderlag kan ersättningen komma att justeras.        

Handlingar i ärendet 
 Kalkyl delades ut på sittande möte    

Yrkanden 
Torbjörn Sköld (S) yrkar att beslutet bordläggs 
Per Mattsson (M) yrkar avslag på bordläggningsyrkandet   
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Sammanträdesdatum: 2020-06-25  
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Beslutsgång 
Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) konstaterar att det finns två 
beslutsförslag. 
Per Mattsson (M) ställer proposition på att behandla ärendet idag mot Torbjörns 
Skölds (S) yrkande att bordlägga beslutet.  

Ordförande finner att socialnämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag. 

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: 7 ja mot 2 nej. 
Ja-röster: Per Mattsson (M), Carin Falk (BP), Caroline Gullstrand (SD), Sandra 
Kremer (SD), Anne Jönsson (M), Anna Netterheim (M), Kerstin Ovallius (ÄS) 

Nej-röster: Torbjörn Sköld (S), Leif Göthed (S) 

Ordföranden finner att socialnämnden beslutar att behandla ärendet idag.    
 

Socialnämnden beslutar med acklamation i enlighet med ordförandes förslag. 
Torbjörn Sköld (S) och Leif Göthed (S) anmäler att de ej deltar i beslutet. 

   

Beslut skickas till 
Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
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§ 57  

Anmälan av delegationsbeslut  
Dnr 2020-000041  

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 2020-05-19 – 2020-05-31:         

Handlingar i ärendet 
Brådskande beslut socialnämndens ordförande 

- Granskning av förslag till detaljplan 
 
Individärenden LSS 

s. 313-314 
 

 Individärenden SOL 

s. 315-319   
 

Individärenden IFO 

s. 320-337 
 

Avgiftshandläggning  
s. 338-341, 390, 391, 392 

 

Ekonomist bistånd 
s. 342-373 
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Personal 

s. 374 
 

Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 

s. 375, 376 
 

Föreningsbidrag 
s. 377, 378   

 

Informationshanteringsplan 
s. 379-382, 383-389  

Beslut skickas till 
Akten 
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