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Närvarolista socialnämnden  

Beslutande 
Parti Namn Parti Namn 

M Per Mattsson, ordförande  M Ewa Lennerling, tjänstgörande 
ersättare 

BP Carin Falck, 1:e vice ordförande C Eva Magnusson 

S Torbjörn Sköld, 2:e vice ordförande S Leif Göthed 

S Charlotte Persson, tjänstgörande 
ersättare 

SD Tommy Rosenberg, justerare 

SD Ingrid Pedersen   

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, personalföreträdare 
och tjänstemän) 
Parti Namn Parti Namn 

M Anne Jönsson, ersättare      L      Carina Engström  
S Karl-Erik Evgård, ersättare      SD      Eva Borgelin, ersättare  
SD Caroline Gullstrand, ersättare      V      Jörgen Persson, insynsplats 
 
Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman 
Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 
Charlotte Svensson, HR-chef, § 98 
Maria Danielsson, områdeschef 
Jenny Hellstrand, enhetschef 
Håkan Dahmström, personalföreträdare LO 
 
M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Sn § 98   

Inför lönerevisionen 2017 och information om rätten till 
heltid   

Svedala kommuns HR-chef informerar om lönerevisionen 2017 samt att heltid blir norm i 
välfärden och att det är en framtidsfråga.  

Vården, omsorgen och skolan behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de 
närmaste åren när dagens personal går i pension och befolkningen blir äldre och 
behovet av vård och omsorg ökar. Om fler medarbetare i välfärden skulle arbeta heltid 
skulle rekryteringsbehoven kunna minska och leda till attraktivare jobb och ökad jäm-
ställhet. 

Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid anställning 
och att redan anställda i högre utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska 
därför, med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, ta fram en hand-
lingsplan för hur andelen personal som arbetar heltid ska öka. Planen ska vara klar 
2017-12-31 enligt huvudöverenskommelse mellan centrala parter.   

Socialnämnden beslutar 
att ge Vård och omsorg i uppdrag att i samverkan med HR-enheten påbörja arbetet med 
framtagande av handlingsplan för hur andelen personal som arbetar heltid ska öka, samt  

att i övrigt lägga informationen till handlingarna.  

__________ 
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Sn § 99   

Information om 2016 års förändringsarbete inom LSS och 
presentation av daglig verksamhet LSS 

Socialchefen och områdeschefen presenterar det förändringsarbete som är genomfört inom 
LSS under 2015-2016. Enhetschefen presenterar och visar daglig verksamhet på Månsgatan.  

År 2015 genomfördes en resursmätning som visade på kvalitetsbrister i verksamheten. En 
handlingsplan togs och ett omfattande förändringsarbete startade inom verksamheten. 
Handlingsplanen omfattade huvudsakligen översyn av personaltäthet, personalens kompe-
tens, hantering av individuella personalärenden, insatser för ökad rörlighet i personalgrupp-
erna för att tillgodose vårdtagarnas behov och omstart av införande av genomförandeplaner. 

Förändringsarbetet har inneburit att brukarna idag erbjuds individuella aktiviteter i större 
omfattning. En översyn gjordes av brukarnas boenden som resulterade i viss omflyttning 
mellan boendena för att uppnå det optimala för den enskilde. Översyn av hemmadagarna 
genomfördes som skulle utgå ifrån den enskildes behov.  

Den dagliga verksamheten förändrades för att möta upp målgruppens olika behov av individu-
ella aktiviteter. Översyn av arbetsmiljö och arbetsledning genomfördes för att skapa ett bra 
arbetsklimat och ledarskap.  

2016 års förändringsarbete har visat ett positivt ekonomiskt resultat och skapat bättre kvalitet i 
verksamheten.  

I den nya Vård och omsorgsplanen framgår vilka satsningar som kommer att göras i 
framtiden.   

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

__________ 
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Sn § 100   

Höjning av ekonomisk ersättning inom Hemtjänstvalet för 
2017  

Kommunfullmäktige beslutade 2010-01-13, § 4, att införa ett valfrihetssystem enligt lag 
(2008:962) om valfrihetssystem, omfattande städning och inköp i hemtjänsten i Svedala 
kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-12, § 131, att utöka valfrihetssystemet till att 
omfatta även omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.  

Enligt förfrågningsunderlagen som gäller för serviceinsatser respektive omvårdnads- och 
delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser framgår att ersättningen ska regleras årligen per den 
1 januari.  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-14, § 9, att med ändring av kommunfullmäktiges 
beslut 2011-12-12, § 190, bemyndiga socialnämnden att justera timtaxan årligen med högst 
samma procentsats som kommunens lönekostnader räknas upp avseende samtliga 
ersättningar inom hemtjänstvalet med timtaxan för 2015 som bas.  

Följande justeringar av ekonomisk ersättning inom hemtjänstvalet föreslås gälla från och med 
2017-01-01: 

- Serviceinsatser 328 kr per timme exklusive moms (2016: 319 kr).  
- Serviceinsatser obekväm arbetstid: 360 kr per timme exklusive moms (2016: 350 kr). 
- Omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser:  

- Externa utförare: 403 kr per timme exklusive momskompensation (2016: 392 kr).  
- Kommunens hemtjänst: 416 kr per timme (2016: 404 kr). 

 
Konkurrensverket har gjort gällande att samma ersättning ska utgå för samma insatser. En 
eventuell skillnad i ersättning ska baseras på att den kommunala hemtjänsten utför insatser 
som en extern utförare inte utför. När det gäller serviceinsatser utför kommunens hemtjänst 
och en extern utförare samma insatser. När det gäller omvårdnads- och delegerade hälso- 
och sjukvårdsinsatser utför kommunen vissa insatser som en extern utförare inte utför. I 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2011-09-12 om att utöka valfrihetssystemet framgår 
att denna skillnad beräknades till 10 kr per timme i högre ersättning till den kommunala 
hemtjänsten för 2013. Skillnaden beräknas till 13 kr per timme för 2017 (2016: 12 kr).  

 

 

Forts  
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Forts  

Sn § 100 

Socialnämnden beslutar 
att godkänna förslag på nya ersättningar inom hemtjänstvalet för 2017 till att gälla från och 
med 2017-01- 01: 

- Serviceinsatser 328 kr per timme exklusive moms (2016: 319 kr).  
- Serviceinsatser obekväm arbetstid: 360 kr per timme exklusive moms (2016: 350 kr). 
- Omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser:  

- Externa utförare: 403 kr per timme exklusive momskompensation (2016: 392 kr).  
- Kommunens hemtjänst: 416 kr per timme (2016: 404 kr). 

 
__________ 
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Sn § 101   

Övriga frågor – beslut om och regelverk för medel 
avseende gemensamma aktiviteter inom LSS 

Leif Göthed, S, frågade vid socialnämndens sammanträde 2016-10-20, § 97, om beslut om 
och regelverk för de riktade medlen som finns avsatta för gemensamma aktiviteter inom LSS, 
daglig verksamhet, motsvarande 120 000 kronor.  

Beslut om de riktade aktivitetsmedlen tillkom när kommunfullmäktige beslutade om att 
habiliteringsersättningen skulle upphöra 2003. Budget- och redovisningschefen lämnade 
uppgifter om hur mycket som har ianspråktagits de senaste åren. 

Socialnämnden beslutade att svar i sin helhet ska lämnas vid socialnämndens sammanträde 
2016-11-17.  

Socialchefen svarar att enligt kommunfullmäktiges beslut avvänds medlen till aktiviteter i form 
olika fritidsaktiviteter för brukarna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

__________ 
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Sn § 102  Sn  16.222 

Anmälan av motion om återinförande av 
habiliteringsersättningen  

Ingrid Pedersen, SD, har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om återinförande av 
habiliteringsersättningen inom LSS.  

Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att lämna motionen vidare till 
utredning. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-12, § 133, att överlämna motionen till socialnämnden 
för beredning.   

Socialnämnden beslutar 
att ge Vård och omsorg i uppdrag att bereda motionen.  

__________ 
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Sn  § 103   
 

Tid och plats för socialnämndens sammanträden 2017 

Det föreligger förslag till socialnämndens sammanträdesdagar (torsdagar) med start klockan 
18:30 enligt följande:   

- 26 januari 
- 2 mars 
- 23 mars 
- 27 april 
- 11 maj 
- 14 juni (onsdag) 
- 31 augusti 
- 28 september 
- 26 oktober 
- 23 november 
- 7 december 

Sammanträdeslokal: Kommunhuset, Naverlönnsalen.  

Socialnämnden har 2015-01-15, § 4, beslutat att huvudregeln är att nämndens sammanträden 
ska vara öppna för allmänheten och att uppdra åt socialnämndens ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande att besluta om och när socialnämndens sammanträden 
inte ska vara öppna för allmänheten.  

Socialnämnden beslutar 
att fastställa tid och plats för socialnämndens sammanträden 2017 enligt förslag.  

__________ 
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Sn  § 104  [Dnr] [Ange diarienummer] 

Budgetuppföljning 10 månader 2016  

Socialchefen redogör för budgetuppföljningen 10 månader 2016 och svarar på frågor. 
Prognosen för 2016 visar ett bättre resultat jämfört med föregående budgetuppföljning 8 
månader.  

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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Sn § 105    

Vård och omsorg informerar 

- Konsulter Individ och familjeomsorg. För närvarande finns två konsulter. 
- Kösituationen särskilt boende. För närvarande sinns 5-6 personer i kö till plats i 

särskilt boende.  
- Ny Vård och omsorgsplan (delas ut)  
- Socialnämndens sammanträde i december ändras till måndag 2016-12-19, kl 

19:00, istället för 2016-12-15, kl 18:30.    
- Lex Mariaärende. 
- Utbyggnaden av Toftaängen, 16 platser, varav 8 platser ska användas till särskilt 

boende/platser och 8 platser planeras för Arbete och integration.    

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Sn § 106   

Delegerade ärenden 

Socialnämnden har delegerat viss beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt 
socialnämndens delegationsförteckning, antagen i socialnämnden 2015-03-05, § 25 (Svedala 
kommuns författningssamling 4:09). 

Anmälan av följande delegationsbeslut till socialnämnden 2016-10-20: Delegerade ärende 
enligt listor sidnr 429-465 för perioden 2016-10-01- 2016-10-31. Delegerade ärenden för 
perioden finns tillgängliga vid sammanträdet. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga delegationsbeslut sidnr 429-465 till handlingarna.  

__________ 
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Sn § 107   

Skrivelser och meddelanden 

Kommunstyrelsen 

- Ks § 225 Ansvarsfördelning rörande beredande av bostäder för nyanlända 

Kommunfullmäktige 

- Kf § 119, ks § 203 Svedala kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2016 med 
prognos 

Socialnämnden beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna.    

__________ 
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