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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-09-24  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 24 september 2020 kl 17:30-19:00 
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 kommun, 2020-09-24 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 68-76 

 Rebecka Kjellsson  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Leif Göthed  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-24 

Anslaget sätts upp 2020-09-25 Anslaget till och med 2020-10-18 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommun 
 

Underskrift 
  

 Rebecka Kjellsson  
 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 
Caroline Gullstrand (SD), 2:e vice ordförande 
Leif Göthed (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Göran Malmberg (S) ersätter Torbjörn Sköld (S) 
Sandra Kremer (SD) ersätter Tommy Rosenberg (SD) 
Monalisa Flamander (SD) ersätter Kerstin Ovallius (ÄS) 

 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Maria Dérand, ekonomicontroller, §§68-69 
Anette Stoltz, enhetschef, §69 
Joakim Thuresson, biträdande områdeschef 
Rebecka Kjellsson, verksamhetsstrateg  
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller 
 

 

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  

Delårsbokslut för socialnämnden januari - augusti 
2020 
Dnr 2020-000292  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att godkänna delårsbokslutet för socialnämnden, daterad 2020-09-21.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har ett periodresultat på -9,9 mnkr vilket främst beror på att 
kostnaderna för externt köpt vård inom IFO och att utbetalt ekonomiskt bistånd 
varit högre än budgeterat. När det gäller intäkterna för perioden har inbetalda 
schablonersättning från Migrationsverket varit lägre än budgeterat. Det beror på 
att antalet anvisade nyanlända flyktingar till Svedala kommun varit färre än 
beräknat. Underskott finns även när det gäller uteblivna hyresintäkter och beror 
på att lokaler avsedda för att ta emot flyktingar delvis stått tomma pga. att färre 
flyktingar anvisats till Svedala kommun, i vissa fall har lokalerna inte heller varit 
helt ändamålsenliga för verksamheten. 
Socialnämnden prognostiserar ett resultat vid årets slut på -10,3 mnkr och 
avvikelserna återfinns främst inom Arbete och Integration och Individ och 
familjeomsorgen. I helårsprognosen är bedömningen att underskotten vad 
gäller ekonomiskt bistånd, uteblivna hyresintäkter, minskade schabloner från 
Migrationsverket pga. färre nyanlända flyktingar och kostnader för externt köpt 
vård inom IFO kvarstår. 

Maria Dérand föredrar uppföljningen.        

Handlingar i ärendet 
 Delårsrapport januari – augusti för socialnämnden 2020, 2020-09-21    

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 69  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2020-000040  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Anette Stoltz informerar om: 

- Utvecklingen av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad, samt 
bosättning av nyanlända. 

Biträdande områdeschef Joakim Thuresson: 

- Coronaviruset och nuläge inom Vård och omsorgs verksamheter. 
- Kö särskilt boende 

För närvarande är 8 personer i kö till särskilt boende.  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 70  

Presidieträff mellan socialnämndens presidium 
och kommunstyrelsens presidium 
Dnr 2020-000080  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att ha tagit del av informationen om presidieträff mellan socialnämndens och 
kommunstyrelsens presidium.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens presidium bjuder in socialnämndens presidium för 
överläggningar som berör skillnaderna i nämndens prognos från 
uppföljningsrapport 1-2020 och budget 2020 samt vilka effekter nämndens 
handlingsplan väntas resultera i och om det finns behov för ytterligare åtgärder 
för att uppnå ett resultat i balans 2020. Syftet med presidieträffarna är att 
förbättra och förtydliga kommunikationen mellan nämnderna, att 
kommunstyrelsen kan fullgöra sin uppsikts och tillsynsplikt samt säkerställa att 
socialnämndens ekonomi och verksamhet är i balans.        

Handlingar i ärendet 
Protokoll från presidieträff mellan socialnämndens presidium och 
kommunstyrelsens presidium med anledning av prognostiserat underskott i 
uppföljningsrapport 1-2020, 2020-05-07          

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 71  

Färdtjänststatistik Skånetrafiken  
Dnr 2019-000150  

Beslut 
Att lägga informationen till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Skånetrafiken har sammanställt statistik för färdtjänstresor avseende första 
halvåret 2020. Statistiken avser bland annat antal färdtjänsttillstånd, antal resor, 
kostnad och kundnöjdhet.  
Joakim Thuresson föredrar statistik gällande Svedala kommun.         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 72  

Revidering av delegationsförteckningen för 
socialnämnden 
Dnr 2020-000290  

Beslut 
Socialnämnden beslutar    

att revidera delegationsförteckningen för socialnämnden enligt förslag.    

Sammanfattning av ärendet 
Ändringar krävs i socialnämndens delegationsförteckning. Skälet till föreslagna 
förändringar är dels att tjänstemannaorganisationen förändrats och med det 
förändrade titulaturer, dels på grund av nya beslutsparagrafer i LVU. 
Som en del i arbetet med att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck finns 
från 1 juli 2020 ett utreseförbud i LVU. Utreseförbudet ska skydda barn från att 
föras utomlands för att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. 
Förvaltningsrätten beslutar om förbudet efter ansökan av socialnämnden.  

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. Förslag på reviderad 
delegationsförteckning för socialnämnden föreslås gälla from 2020-10-01. 

       

Handlingar i ärendet 
Förslag på reviderad delegationsförteckning för socialnämnden, 2020-09-09         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 73  

Årets seniorinspiratör 2019 
Dnr 2019-000348  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Eva Karlsson till 2019 års seniorinspiratör.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade under 2016 att instifta ett pris för årets 
seniorinspiratör. I bestämmelserna står det att läsa:  
Socialnämnden delar årligen ut ett äldrepris till person/personer som bor eller 
verkar i kommunen, föreningar och företag som verkar i kommunen som under 
året utfört en bra insats för äldre. Priset består av diplom samt blomma och ska 
delas ut av socialnämndens ordförande.  
Vård och omsorg har fått in tre nomineringar till priset. Socialnämndens 
presidium har valt att föreslå Eva Karlsson. Informationen lämnas på 
sammanträdet.     

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 74  

Ansökan om medel från Ellen Perssons fond 
Dnr 2020-000291  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att 3 377 kr ska betalas från Ellen Perssons fond till LSS gruppbostäder för 
anordnandet av gemensamma trevligheter.      

Sammanfattning av ärendet 
LSS gruppbostäder ansöker om medel från Ellen Perssons fond. Syftet med 
medlen är att gruppbostäderna, för de boende, anordna gemensamma 
trevligheter inför helgerna. Ansökt belopp är 3 377 kronor. Fonden har idag ett 
kapital om 101 536 kronor. Medlen inom fonden ska enligt stiftelsens 
registrering användas ”i vården av förståndshandikappade vuxna boende i 
gruppbostäder inom Svedala församling, till omsorgstagarnas nytta och 
trevnad”.       

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 75  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2020-000293  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen 

2020-09-07 § 163 Avslut av hyreskontrakt avseende Norra Segestrand 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 76  

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 2020-08-01-
2020-08-31.        

Handlingar i ärendet 
Ekonomiskt bistånd   s. 549-579 
Individärenden IFO   s. 580-592 

Individärenden LSS   s. 593 

Individärenden SOL   s. 594-601 
Avgiftshandläggning   s. 602-607 

Personal    s. 608 
Överklagan av avslagsbeslut, Migrationsverket s. 609-612 

Gallringsbeslut för avgiftsbeslut  s. 613 

Beslut angående avgiftsnedsättning   s. 614 
Informationshanteringsplan   s. 615-617 

Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet s. 618-619 

Ordförandebeslut gällande handlingsprogram för  
skydd mot olyckor, punkt 1a   s. 620         

Beslut skickas till 
Akten 
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