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Socialnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-03-26

SN 2020/98

Plats och tid

Parken kl. 15.00–16.00

Beslutande

Venzel Rosqvist (M), Ordförande
Marie Sandholm (M), 1:e vice ordförande
Fredrik Karlsson (SD), 2:e vice ordförande
Anna Nordstrandh (S)
Hans Björklund (S)
Rose-Marie Jacobsson (SÖS)

Tjänstgörande ersättare

Magdalena Winell Starmach (KD), ersätter Birgitta Svensson (KD).

Ersättare

Magnus Kleberman (L), §§ 34-37

Övriga

Annikki Tinmark, förvaltningschef, socialförvaltningen
Mats Jeppsson, nämndsekreterare, socialförvaltningen
Eva-Marie Larsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska,
socialförvaltningen , §§ 34 - del av 38
Maria Staf, tillförordnad avdelningschef, socialförvaltningen

Justeringens plats och tid

Torsdagen den 2 april 2020 på socialförvaltningen

Paragrafer

34-50

Sekreterare
Mats Jeppsson
Ordförande
Venzel Rosqvist (M)

Justerare

Magdalena Winell Starmach (KD)

Anna Nordstrandh (S)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Socialnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-26 (§ 38)
2020-04-09 (§§ 34-37, 39-50)

Datum då anslaget tas ned

2020-04-17 (§ 38)
2020-05-01 (§§ 34-37, 39-50)

Förvaringsplats

Socialförvaltningen

Underskrift
Mats Jeppsson

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 44 Utredning öppna verksamheter
Dnr SN 2019/551

Ärendebeskrivning
Den 28 februari, i samband med beslut kring handlingsplan för budget i balans, gav
Socialnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda om den icke lagstadgade
verksamheten inom VoO och IFO uppfyller sitt syfte och återkomma med förslag
kring den framtida verksamheten till Socialnämnden i september. Ärendet lyftes ut
från dagordningen i september 2019 och ska behandlas på Socialnämnden i mars
2020.

Beredning
Socialförvaltningens öppna verksamheter består utav öppna mötesplatser för äldre
Akka och Gröningen, dagverksamhet för personer med psykisk ohälsa/sjukdom
Kärnan, samt samtalsmottagning för barn och familjer Lotsen. Fakta om respektive
verksamhet samt möjlighet till effektiviseringar redovisas i tre bifogade underlag,
ett för respektive verksamhet.
Här följer en sammanfattning av förslag till möjliga effektiviseringar:
Akka/Gröningen
Förvaltningens förslag är att verksamheten organiseras under Kultur och
Fritidsförvaltningen. Förvaltningens ansvarområde och inriktning är föreningsliv,
kultur, friskvård och aktiviteter för alla trelleborgare oavsett ålder. Sedan ett par år
tillbaka finns ett gemensamt uppdrag, Kulturgaranti, inom äldreomsorgen. Vid en
överflyttning av träffpunkterna skulle det gemensamma arbetet med kulturgarantin
underlättas.
Träffpunkternas lokaler skulle i ett sådant upplägg även kunna utnyttjas mer
effektivt. Pensionärsföreningarna men även andra föreningar som erbjuder
aktiviteter för målgruppen skulle tex kunna använda lokalerna. Det finns gott om
kontorsmöjligheter för alla föreningar och träffpunkterna blir då en mer naturligare
mötesplats med ett bredare utbud.
Kommunen sparar in bidragsdelen för lokalhyror och lokalerna blir gemensamma
för alla pensionärsföreningar.
Lotsen
IFO har sedan tidigare avtal med Svedala och Vellinge om köp av plats/insats inom
avseende:
- ATV alternativ till våld för personer med aggressions- och ilskeproblematik.
- Individuellt stödsamtal ATV för personer som använder våld i nära relation.
- Lejonet, stödgrupp för barn mellan 7 och 12 å.

Justerares signaturer
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- BIFF-grupp - barn i föräldrars fokus, gruppinsats för separerade föräldrar.
Förvaltningen föreslår att utöka samarbetet med kranskommunerna till att även
gälla köp av samtalsstöd och på så sätt öka intäkterna till finansieringen.
Kärnan
Målgruppen är en utsatt grupp i behov av omfattande stöd från såväl kommunens
som Regionens verksamheter för att fungera i vardagen. Konsekvenserna av en
nedläggning är så pass stora att det inte är försvarbart. Styrelsen för RSMH i
Trelleborg anser sig inte för närvarande ha möjlighet att gå in i en större samverkan
kring Kärnan. (för ytterligare info se bilaga) RSMH bör mer ses som ett
komplement till Kärnan. Förvaltningen föreslår därför att verksamheten fortsätter
drivas i sin nuvarande form.
Barnchecklista
Barn berörs i den delen som avser Lotsens samtalsmottagning
Barns bästa har varit vägledande i utredningsarbetet av den verksamheten

Yrkande
Anna Nordstrandh (S) yrkar
avslag till att-sats ett.
bifall till att-sats två.
bifall till att-sats tre med tillägget att det även ska omfatta AKKA och Gröningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer presidiets förslag i att-sats ett mot Anna Nordstrandhs (S)
yrkande om avslag och finner att socialnämnden bifaller presidiets förslag till
beslut.
Omröstning begärs.
Socialnämnden enas om följande beslutsgång; JA-röst för presidiets förslag, NEJröst för Anna Nordstrandhs (S) yrkande.
Omröstningen utfaller med 4 JA-röster mot 3 NEJ-röster.

Ordföranden ställer presidiets förslag i att-sats tre mot Anna Nordstrandhs (S)
tilläggsyrkande och finner att socialnämnden bifaller presidiets förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Socialnämnden enas om följande beslutsgång; JA-röst för Anna Nordstrandhs (S)
tilläggsyrkande och NEJ-röst för presidiets förslag,
Omröstningen utfaller med 3 JA-röster mot 4 NEJ-röster.

Justerares signaturer
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Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att bereda överflyttning av verksamheterna på AKKA
och Gröningen från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden.
att utöka Lotsens samarbete med kranskommunerna till att även gälla köp av
samtalsstöd och på så sätt öka intäkterna till finansieringen.
att Kärnans verksamhet fortsätter drivas i sin nuvarande form.

Reservation
Muntlig reservation från Anna Nordstrandh (S).

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

