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Närvarolista socialnämnden 

Beslutande 
Parti Namn Parti Namn 
M Per Mattsson, ordförande M Sofia Lindbom 
BP Carin Falck C Eva Magnusson, justerande 
S Torbjörn Sköld S Leif Göthed 
MP Daniel Forsberg SD Ingrid Pedersen 
SD Tommy Rosenberg   

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
Parti Namn Parti Namn 
M Ewa Lennerling, ersättare M Anne Jönsson, ersättare 
FP Carina Engström, ersättare S Charlotte Persson, ersättare 
S Karl-Erik Evgård, ersättare SD Eva Borgelin, ersättare 
V Jörgen Persson, insynsplats   
    
Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman 
Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 
Bertil Rantoft, personalföreträdare SACO 
 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
FP Folkpartiet V Vänsterpartiet 
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Sn § 99                                                                                              Dnr sn 15-186, ks 15.316   
 

Yttrande över förslag till ny organisation för arbete och 
integration 
Kommunförvaltningen har framlagt förslag till ändrad organisation för arbete och integration, 
innebärande:  

att inom kommunstyrelsen inrättas ett utskott för arbetsmarknad och integration med ansvar 
för arbetsmarknadsinsatser, integration, myndighetsutövning gällande ekonomiskt bistånd 
enligt socialtjänstlagen samt bostadsförsörjning för flyktingfamiljer,  

att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för feriearbeten från och med sommaren 2016,  

att det krävs ändring i reglemente och delegationsförteckning för både kommunstyrelsen och 
socialnämnden,  

att socialnämnden är anställande myndighet för personal inom enheten för integration och 
arbete, samt  

att ärendet remitteras för yttrande till socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden avseende 
övertagande av ansvaret för feriearbeten från och med sommaren 2016, vilket ska inkludera 
yttrande över förslag till ändring i reglementet för socialnämnden och för kultur- och fritids-
nämnden. 

Kommunstyrelsen har överlämnat ärendet till socialnämnden och till kultur- och fritidsnämnden 
för yttrande senast 2015-11-06.  

Socialnämnden  beslutar 
att ställa sig bakom föreliggande förslag till ny organisation för arbete och integration, samt 

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

__________ 
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Sn § 100                                                                                            Dnr sn 15.193 

Nuläge avseende ensamkommande flyktingbarn 
Socialchefen lämnar en lägesrapport avseende ensamkommande flyktingbarn i kommunen. 

Migrationsverket har under 2015 anvisat 60 barn till kommunen. Avseende Svedala kommun 
som ankomstkommun via Malmö Airport, har det ankommit 30 barn sedan mitten av juli 2015.  

Arbetsbelastningen är hög på Individ och familjeomsorgen. Tillgången på platser i landet är 
nästan obefintlig. Detta skapar en svår situation för socialsekreterarna som får lägga ner 
mycket tid på att söka platser.   

Två bygglov är inlämnade till bygg och miljönämnden och ytterligare bygglovsansökningar 
kommer att lämnas in avseende framtida behov. 

Socialchefen lämnar också en rapport om situationen inom Migrationsverket som har anställt 
mer personal för snabb handläggning av ärenden med registrering och anvisningar till 
kommunerna i landet har accelererat.  

Den senaste prognosen för 2016 är 40 000 platser för ensamkommande barn, varav 5 000 
platser för Skåne. Fördelningen/nyckeltalet till Skånes kommuner kommer att meddelas längre 
fram.  

Transitboende Svea öppnades i slutet av oktober i Svedala. Antalet platser är 20 stycken, 
varav 14 platser till Trelleborgs kommun och 6 platser för Svedala kommun. 

En samordnare har anställts tillfälligt på halvtid med uppdrag att samordna informationen i den 
uppkomna flyktingsituationen. 

En grupp med ledande tjänstemän i kommunen är bildad och träffas en gång per vecka med 
uppdrag att samordna pågående insatser och planera för framtiden.  

Socialchefen redogör för de ekonomiska förutsättningarna för både de så kallade ensam-
kommande anvisningsbarnen och ankomstbarnen via Malmö Airport.   

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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Sn § 101                                                                                            Dnr sn 15.190, ks 15.322 

Yttrande över departementspromemorian Tydligare 
tillståndsgivning i lotterilagen (Ds 2015:46) 
Finansdepartementet har för yttrande senast 2015-12-18 översänt departementspromemorian 
Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen (Ds 215:45). 

Kommunstyrelsen överlämnade ärendet 2015-10-08 till socialnämnden för yttrande till  
kommunstyrelsen senast 2015-11-06.  

Socialnämnden beslutar 
att inget finns att erinra mot förslaget i departementspromemorian Tydligare tillståndsgivning i 
lotterilagen (Ds 2015:46), samt 

att översända yttrandet till kommunstyrelsen.  

__________ 
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Sn  § 102                                                                                            Dnr sn 15.158 

Inspektionen för vård och omsorgs beslut om att avsluta 
ärendet Tillsyn av avvikelsehantering vid särskilda boende 
Solgården 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde 2015-08-11 en oanmäld inspektion på 
Solgården (sn § 89). Avsikten med inspektionen var att granska att verksamhetens kvalitet 
fortlöpande och systematiskt utvecklas och säkras. Vid inspektionen granskades verksam-
hetens hantering av avvikelse- och lex Sarah-rapporter. IVO begärde 2014-08-14 att social-
nämnden senast 2015-09-25 redovisade vem som ansvarar för att ett missförhållande eller en 
påtaglig risk för missförhållande (lex Sarah) avhjälps eller undanröjs utan dröjsmål då ansvarig 
chef för verksamheten inte är i tjänst.  Socialnämnden beslutade 2015-10-08, § 94, att god-
känna avgivit yttrande i ärenden till IVO. 

IVO har 2015-10-09 beslutat att avsluta ärendet.    

Socialnämnden  beslutar 
att anteckna till protokollet att IVO 2015-10-09 har avslutat ärendet Tillsyn av avvikelse-
hantering vid Solgården.   

__________ 
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Sn  § 103                                                                                           Dnr sn 15.09  

Höjning av ekonomisk ersättning inom Hemtjänstvalet för 
2016 
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 
2016-01-01: 

- Serviceinsatser 319 kr per timme exklusive moms (2015: 311 kr).  
- Serviceinsatser obekväm arbetstid: 350 kr per timme exklusive moms (2015: 341 kr). 
- Omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser:  

- Externa utförare: 392 kr per timme exklusive momskompensation (2015: 382 kr).  
- Kommunens hemtjänst: 404 kr per timme (2015: 394 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 12 kr per timme för 2016 (2015: 12 kr).  

Socialnämnden beslutar 
att godkänna förslag på nya ersättningar inom hemtjänstvalet för 2016 till att gälla från och 
med 2016-01- 01: 



7(13) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2015-11-05 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

- Serviceinsatser 319 kr per timme exklusive moms (2015: 311 kr).  
- Serviceinsatser obekväm arbetstid: 350 kr per timme exklusive moms (2015: 341 kr). 
- Omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser:  

- Externa utförare: 392 kr per timme exklusive momskompensation (2015: 382 kr).  
- Kommunens hemtjänst: 404 kr per timme (2015: 394 kr). 

 
__________ 
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Sn § 104                                                                                            Dnr sn 15.146 

Information om stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat 995 mkr till kommunerna. Syftet är att 
skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Svedala kommun har i egenskap för sin 
verksamhet rekvirerat medel enligt fördelningsnyckel som framgår av regeringsbeslut 
(S2015/4099/FST, S2015/4636/FST).  

Svedala kommun har erhållit stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen med 
1,4 mkr. Kartläggning har gjorts inom Vård och omsorg var behovet av ökad bemanning finns.  

Vid dagens sammanträde informerar socialchefen om kartläggning och ökad bemanning inom 
Svedala kommuns särskilda boenden samt hur medlen har fördelats. Vid socialnämnden 
sammanträde 2015-09-02, § 85, avseende yttrande om preliminära budgetramar 2016-2018 
lämnades information om satsningen den till paragrafen bilagda skrivelsen.  

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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Sn § 105 

Tid och plats för socialnämndens sammanträden 2016 
Det föreligger förslag till socialnämndens sammanträdesdagar (torsdagar) med start klockan 
18:30 enligt följande:  

 Månad Datum  
 Januari 21 
 Februari 18 
 Mars 17 
 April 21 
 Maj 19 
 Juni   9 
 Juli   - 
 Augusti 25 
 September 22 
 Oktober 20 
 November 17 
 December 15 
 
Sammanträdeslokal: Kommunhuset, sammanträdesrum Naverlönnsalen.  

Socialnämnden har 2015-01-15 beslutat, § 4, att huvudregeln är att socialnämndens samman-
träden 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 sammanträde 2016 enligt förslag. 

__________ 
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Sn § 106 

Delegerade ärenden 
Delegerade ärenden sidnr 562-614 enligt författningssamling 4:09 ”Delegationsförteckning för 
socialnämnden” för perioden 2015-09-30—2015-10-25, samt delegerade ärenden nyanställ-
ningar för perioden 2015-01-01—2015-09-30.  

Delegerade ärenden för perioden finns tillgängliga vid sammanträdet.   

Socialnämnden beslutar 
att lägga delegationsbeslut sidnr 562-614 för tiden 2015-09-30—2015-10-25 samt delegerade 
ärenden nyanställningar för perioden 2015-01-01--2015-09-30  till handlingarna.  

__________ 
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Sn § 107 

Skrivelser och meddelanden 
Kommunstyrelsen 

- Ks § 220 Yttrande avseende förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal 
- Ks § 224 Socialnämnden; handlingsplan för att få ekonomin i balans under 2015 
- Ks § 252 Handlingsplan – årlig uppföljning systematiskt arbetesmiljöarbete 
- Ks § 262 Lägesrapport om flyktingsituationen 

Kommunfullmäktige 

- Kf  § 136 Ks § 221 Rapportering av ej verkställda beslut inom LSS och SoL 
- Kf § 137 Ks § 222 Ändring av taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun 
- Kf § 138 Ks § 223 Tilläggsanslag till socialnämnden på grund av ökade kostnader för 

ekonomiskt bistånd under 2015 
- Kf § 139 Ks § 225 Ändring av tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och 

hälso- och sjukvård 
- Kf § 145 Val 

Socialstyrelsen 

- Stöd till dig i socialtjänsten som möter ensamkommande barn och unga (2013-10-23) 

Sveriges Kommuner och Landsting 

- Nyhetsbrev för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård – oktober 2015 

Nka  

- Nyhetsbrev nr 3 - Flerfuktionsnedsättning 

Socialnämnden  beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna.  

__________ 
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Sn § 108                                                                                            Dnr sn 15.120 

Personalföreträdare i socialnämnden 
Enligt tidigare information om personalföreträdare i socialnämnden, § 45, har utsetts följande 
personalföreträdare för LO (Kommunal): 

Malin Göthe som ordinarie personalföreträdare och Camilla Green som ersättare.  

Kommunal har enligt meddelande 2015-10-30 utsett Håkan Dahmström som ordinarie 
personalföreträdare för LO (Kommunal) eftersom Malin Göthe har avsagt sig uppdraget.  

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

__________ 
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Sn § 109  

Övriga frågor – Antal personer med enbart matdistribution 
Leif Göthed, S, frågar om hur många vårdtagare inom hemtjänsten som enbart har insatsen 
matdistribution.  

Socialnämnden beslutar 
att Vård och omsorg besvarar frågan om antalet vårdtagare inom hemtjänsten som enbart har 
insatsen matdistribution vid nästa sammanträde 2015-12-10. 

__________ 
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