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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-01-21 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Närvarolista socialnämnden  

Beslutande 
Parti Namn Parti Namn 
M Per Mattsson, ordförande M Staffan Widell 
BP Carin Falck C Eva Magnusson 
S Torbjörn Sköld  S Leif Göthed, justerande 
MP Ann Engqvist SD Ingrid Pedersen 
SD Eva Borgelin   

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
Parti Namn Parti Namn 
M Sofia Lindbom, ersättare M Ewa Lennerling, ersättare 
M Anne Jönsson, ersättare MP Daniel Forsberg, ersättare 
S Karl-Erik Evgård, ersättare V Jörgen Persson, insynsplats § 

1-8, 10-11 
SD Caroline Gullstrand, 

ersättare 
  

    
Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman   

Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 

Moa Blom, verksamhetsstrateg 

Fredrik Palmgren, områdeschef § 1-2 

  

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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  Sammanträdesdatum: 2016-01-21 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 1  Dnr sn 15.144 

Arbetsmiljöverkets inspektion inom Individ och 
familjeomsorg 
Arbetsmiljöverket utförde en inspektion inom Individ och familjeomsorgen 2015-06-25. 
Inspektionen ingår i en tillsynsinsats i ett treårigt nationellt projekt med inriktning mot 
socialsekreterares arbetsmiljö.  

Vid inspektionen framkom det brister inom följande områden: 

- Mål/arbetsuppgifter 
- Arbetsbelastning/resurser 
- Introduktion och kunskaper 
- Hot och våld 
- Tillbudsrapportering 

För att åtgärda de påvisade bristerna har individ och familjeomsorgen genomfört en rad 
åtgärder enligt yttrande till Arbetsmiljöverket, 2015-12-30, inklusive bilagor allmän 
riskbedömning och handlingsplan, medarbetarundersökning 2015, checklista – förberedelser 
samt rutiner för hot och våld. 

Socialnämnden beslutar 
att godkänna föreliggande yttrande med bilagor, samt  

att översända detsamma till Arbetsmiljöverket. 

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-01-21 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 2  Dnr sn 15.193, ks 15.226 

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

Det nya boendet för ensamkommande flyktingbarn på Segestrand kommer att stå klart i mars. 
Boendet kommer att ha 20 platser och VoB kommer att stå för driften av boendet. 

I början av januari anvisades ett flertal barn till Svedala, sedan dess har det skett en avsevärd 
minskning av antalet ensamkommande flyktingbarn i landet och Svedala har inte tagit emot 
fler barn sedan dess. 

Ett nytt avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn har 
tagits fram och ska upp för beslut i kommunstyrelsen 2016-01-25. Överenskommelsen 
kommer att innebära 40 platser för asylsökande och 5 platser för flyktingbarn med permanent 
uppehållstillstånd.  

Socialchefen lämnar en lägesrapport avseende 2015 års finansiering av verksamheten där det 
framkommer att den statliga ersättningen täcker kommunens kostnader.  

Socialchefen uttrycker dock farhågor om den framtida finansieringen avseende verksamheten 
då den är beroende av antalet ensamkommande barn som anvisas till Svedala kommun 2016-
2017. 

Socialnämnden beslutar 
att notera informationen till protokollet. 

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-01-21 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 3  Dnr sn 16.07 

Intern kontrollplan 2016 
Reglemente för intern kontroll (Svedala kommuns Författningssamling 4:18) syftar till att 
säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill 
säga att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås: 

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

Enligt Reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en särskild plan för uppföljning 
av den interna kontrollen. Följande steg sker i denna process: 

1. Ledningsgruppen för Vård och omsorg väljer ut förslag på kontrollmål utifrån en 
väsentlighets- och riskbedömning.  

2. Förslaget antas av nämnden. 
3. Vård och omsorg följer upp kontrollmålen och redovisar resultat av uppföljningen på 

nämndens sammanträde 22 september.  
4. Nämnden ska rapportera resultat av uppföljningen till kommunstyrelsen senast den 30 

september. 

Vård och omsorg har lagt fram förslag på intern kontrollplan för 2016 till socialnämnden. 

Socialnämnden beslutar 
att godkänna framlagt förslag till intern kontrollplan för 2016 för socialnämnden. 

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-01-21 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 4  Dnr sn 16.12 Ks.15.360 

Lägesrapport gällande utbyggnad av Toftaängen 
Socialchefen lämnar lägesrapport avseende utbyggnad av Toftaängen. 

Utbyggnaden fortlöper enligt planering. Plattan på marken är gjuten och väggarna är 
uppmurade. Monteringen av takstolar och takkonstruktion är påbörjad. 

Tilläggskostnader har uppkommit men Svedabs bedömning är att dessa inte påverkar hyran. 

Bedömningen är att slutbesiktning kommer att ske som planerat det vill säga 2016-10-31. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-01-21 
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Sn § 5  Dnr sn 15.242 

Förslag till ny renhållningsordning – remiss 
Ny renhållningsordning för Svedala kommun har ställts ut för synpunkter. Förslaget innehåller 
regelverk för avfallshantering gentemot kommunens invånare och verksamheter. 

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom förslaget, samt 

att översända beslutet till Miljö och teknik, avfallsenheten. 

__________ 
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Sn § 6   

Vård och omsorg informerar 
Ärendet utgår. 

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-01-21 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 7   

Delegerade ärenden 
Delegerade ärenden sidnr 1- 63 enligt författningssamling 4:09 Delegationsförteckning för 
socialnämnden för perioden 2015-12-03– 2016-01-11, samt delegerade personalärenden för 
perioden 2015-10-01–2015-12-31. Delegerade ärenden för perioden finns tillgängliga vid 
sammanträdet.   

Socialnämnden beslutar 
att lägga delegationsbeslut sidnr 1- 63 för perioden 2015-12-03– 2016-01-11  samt 
delegerade personalärenden för perioden 2015-10-01–2015-12-31 till handlingarna. 

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-01-21 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 8   

Skrivelser och meddelanden 
Kommunfullmäktige 

- 2015-11-25 § 154 Förslag till driftsbudget 2016, flerårsbudget 2017-2018 och 
investeringsbudget 2016 samt investeringsplan 2017-2018 

- 2015-12-16 § 159 Förslag om ändrad organisation för arbetsmarknad och integration 

Kommunstyrelsen 

- 2015-12-21 § 309 Redovisning av intern kontroll för 2015 
- 2015-12-21 § 292 Yttrande över promemorian Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen 

(Ds 2015:46) 

Socialstyrelsen 

- Meddelandeblad nr 7/2015 Tillfälliga bestämmelser om vissa undantag från 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller 
boende 

Socialnämnden beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-01-21 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 9  Dnr sn 15.192 
 

Förberedelser inför bokslutshearing 
Socialnämnden kommer att genomföra bokslutshearing avseende verksamhetsberättelserna 
för 2015 vid socialnämndens sammanträde 2016-02-18.  

Frågor till Vård och omsorgs ledning ska tas fram vid dagens sammanträde. Nämndens 
ledamöter arbetar gruppvis i arbetsgruppen för Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård 
respektive arbetsgruppen för LSS, Socialpsykiatri och Individ och familjeomsorg. 

Socialnämnden beslutar 
att ställa följande frågor till Vård och omsorgs ledning: 

- Kostnader på fallolyckor samt antalet fall i hemmet och på särskilt boende. 
- Varför går nämnden med underskott? 
- Vilka behov finns inom Vård och omsorg i framtiden? 
- Hur länge är brukaren på ett särskilt boende i genomsnitt 2015? 
- Lämna en redogörelse avseende ekonomin för verksamheten ensamkommande 

flyktingbarn. Hur ser framtida ekonomi ut? 
- Hur många platser för ensamkommande flyktingbarn har Svedala kommun? Hur 

många platser är belagda? Vilka ekonomiska konsekvenser innebär platser som 
inte är belagda?  

- Redogör för begrepp och termer inom verksamheten ensamkommande barn. 
- Vad innebär det när kommunen har ett avtal med Migrationsverket om mottagande 

av ensamkommande barn jämfört med när kommunen inte har något avtal?  
- Förklara när kommunens ansvar upphör för det ensamkommande barnet. 
- Är det fler korta resor inom färdtjänsten jämfört med tidigare år? Om det är så, vad 

beror det på? 
- Hur ligger vi till lönemässigt sett till olika yrkeskategorier? 

__________ 
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Sn  § 10  Dnr  sn 16.13 
 

Yttrande om prioriterade yrkeskategorier inför löneöversyn 
2016 
Inför årets löneöversyn har personalenheten genomfört en lönekartläggning.  

Lönekartläggningen omfattar en jämförelse med alla Skånekommuner och med de kommuner 
i Skåne som Svedala kommun anser vara primära konkurrenter vid rekrytering och 
lönesättning.  

Jämförelsen omfattar framför allt stora yrkeskategorier (mer än tio anställda) och därutöver 
vissa yrkeskategorier där kommunen redan idag har vetskap om att medianlönen är lägre 
jämfört med andra kommuner.  

Jämförelsen omfattar yrkeskategorier med låg respektive hög medianlön i jämförelse med 
andra Skånekommuner. Jämförelsen visar också yrkeskategorier där Svedala kommun följer 
medianlönen för de skånska kommunerna.   

Sammanfattningsvis visar lönekartläggningen nödvändigheten av att inför löneöversyn 2016 
prioritera följande yrkeskategorier: enhetschef Vård och omsorg, socialsekreterare och 
sjuksköterskor.  

Carin Falck (BP) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Socialnämnden beslutar 
att enhetschefer Vård och omsorg, socialsekreterare och sjuksköterskor ska vara prioriterade 
yrkeskategorier inför löneöversyn 2016, samt 

att överlämna yttrandet till personalutskottet. 

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-01-21 
 
 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Sn § 11  Dnr sn 16.14 
 

Övrig fråga om arbetskläder  
Leif Göthed (S) undrar angående arbetskläder inom Vård och omsorg, huruvida det 
tillhandahålls ombyten samt om det finns tvättmöjligheter på arbetsplatsen.  

Socialnämnden beslutar 
att socialchef Anna Borgius svarar på de uppkomna frågorna avseende arbetskläder inklusive 
ytterkläder samt redogör för eventuella kostnader att tillhandahålla ett större utbud av 
arbetskläder vid nästkommande nämnd, 2016-02-18. 

_________  
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Sn § 12   

Övrig fråga om ”Landskronamodellen” 
Leif Göthed (S) undrar om Vård och omsorgs ledning på något sätt arbetar vidare med 
”Landskronamodellen” som presenterades vid förra sammanträdet. Socialchef Anna Borgius 
uppger att områdeschef Maria Danielsson har påbörjat ett arbete för att se om det är möjligt 
att införa vissa delar av ”Landskronamodellen” i vår verksamhet. 

Socialnämnden beslutar 
att Maria Danielsson redogör för socialnämnden vad hon har kommit fram till avseende att 
införa delar av ”Landskronamodellen” inom Vård och omsorgs verksamhet. 

__________ 
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