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Närvarolista socialnämnden  

Beslutande 
Parti Namn Parti Namn 
M Per Mattsson, ordförande M Sofia Lindbom, tjänstgörande 

ersättare, justerande 
BP Carin Falck, 1:e vice ordförande C Eva Magnusson 
S Torbjörn Sköld, 2:e vice ordförande S Leif Göthed 
MP Daniel Forsberg, tjänstgörande 

ersättare 
SD Tommy Rosenberg 

SD Eva Borgelin, tjänstgörande ersättare   

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, personalföreträdare 
och tjänstemän) 
Parti Namn Parti Namn 
M Ewa Lennerling, ersättare M Anne Jönsson, ersättare 
L Carina Engström, ersättare S Charlotte Persson, ersättare 
S Karl-Erik Evgård, ersättare SD Caroline Gullstrand, ersättare 
V Jörgen Persson, insynsplats   
 
 

   

Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman 
Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 
Helene Hardenstedt, enhetschef Individ och familjeomsorg, barn och unga, § 26 
Joakim Thuresson, kvalitetsstrateg, §§ 26-30 
Bengt Persson, budget- och redovisningschef, §§ 26-29 
Fredrik Palmgren, områdeschef, §§ 26-30 
Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 26-32 
Bertil Rantoft, personalföreträdare SACO 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Sn § 26 Sn 15.192 

Information om resultatet Barns upplevelse av kontakten 
med socialtjänsten – en uppföljning av mål 
Vid socialnämndens sammanträde 2016-02-18 lämnades information om preliminär planering 
av olika teman för socialnämnden under innevarande år.  

Vid dagens sammanträde presenteras uppföljning av ett specifikt verksamhetsmål inom 
Individ och familjeomsorg och Myndighetsutövning 2015: Verksamhetens myndighetsutövning 
ska präglas av hög rättssäkerhet.  

Enhetschef Individ och familjeomsorg, barn och unga, redogör för resultatet. Indikatorn var 
”Barns upplevelse av kontakten med socialtjänsten”. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

__________ 
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Sn § 27   

Handlingsplan för våld i nära relation 2016-2019  
Ärendet utgår. 

__________  
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Sn § 28  Sn 16.86 

Kvalitetsbokslut 2015 
Det föreligger ”Kvalitetsbokslut 2015 Vård och omsorg”.  

Kvalitetsbokslut är ett led i att systematiskt utvärdera och förbättra Vård och omsorgs 
verksamheter.  

Syftet med dokumentet är att på ett kort och sammanfattande vis redovisa stora delar av det 
kvalitetsarbete som genomförts under 2015 samt att följa upp hur arbetet har förlöpt vad gäller 
de förbättringsförslag som föreslogs i kvalitetsbokslut 2014.  

För de som önskar att fördjupa sig finns tillgång till flera av undersökningarna i sin helhet 
under Vård och omsorg/Kvalitet på www.svedala.se och i 2015 års verksamhetsberättelser för 
respektive område. 

Kvalitetsstrategen redogör för kvalitetsbokslutet.  

Socialnämnden beslutar 
att godkänna ”Kvalitetsbokslut 2015 för Vård och omsorg”, samt 

att till kommunfullmäktige överlämna ”Kvalitetsbokslut 2015 Vård och omsorg” för information.  

__________  
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Sn § 29  Sn 16.87 

Förslag till internbudget Vård och omsorg för 2016 
Det föreligger förslag till internbudget för Vård och omsorg 2016. 

Budget- och redovisningschefen redogör för förslaget.  

Socialnämnden beslutar 
att godkänna internbudget Vård och omsorg för 2016. 

__________ 

 
 

  



2016-7(17) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-03-17 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Sn § 30  Sn 15.226 

Presentation av fokusgruppernas resultat inför ny vård och 
omsorgsplan 
För närvarande pågår arbetet med framtagande av en ny vård och omsorgsplan 2016-2019. 
En plan för genomförandet är framtagen.  

I december 2015 genomfördes tre fokusgrupper inom Vård och omsorg. Deltagare i respektive 
fokusgrupp var brukare, medarbetare, förtroendevalda och tjänstemän. 

Syftet var att lyfta fram viktiga delar i en särskild frågeställning och var ett enkelt sätt för dialog 
och delaktighet. Respektive träff tog tre timmar i anspråk och antalet deltagare per fokusgrupp 
var mellan 12 och 16 personer.  

Frågeställningarna för respektive fokusgrupp var följande:  

Fokusgrupp Fråga 
Individ och familjeomsorg samt 
Socialpsykiatri 

Vad kännetecknar en bra kontakt med 
socialtjänsten i Svedala kommun?  
 

LSS Vad kännetecknar en bra vardag för de boende 
LSS i Svedala kommun? 
 

Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård Vad kännetecknar en bra äldreomsorg i 
Svedala kommun? 
 

 

Fokusgruppernas resultat presenteras vid dagens sammanträde. Resultatet ska användas i 
framför allt avsnittet prioriterade områden i den nya planen.  

Därefter följer diskussion i respektive kontaktpolitikergrupp tillsammans med tjänstemän inom 
Vård och omsorg om prioriterade områden. 

Socialnämnden beslutar 
att ge socialchefen i uppdrag att arbeta vidare med gruppernas resultat.  

__________  
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Sn § 31                                                                                 Sn 15.222 

Höjt avgiftstak inom äldreomsorg 1 juli 2016  
Socialnämnden har 2015 uppmärksammat frågan om höjt avgiftstak inom äldreomsorgen.  

Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet ingick en höjning 
av avgifter inom äldreomsorgen som kommunerna får ta.  

Lagändringen syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med 219 kronor per 
månad för dem med ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak.  
 
Kommunernas intäkter beräknas öka med upp till 148 miljoner kronor per år. Anslaget i den 
kommunalekonomiska utjämningen minskas med motsvarande summa.  

Beslutat innebär en höjning av högkostnadsskydden i 8 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453) 
för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och 
sjukvård. Det regleras som en ändring i socialtjänstförordningen. Lagändringen träder i kraft 
den 1 juli 2016. 

Avgiftstaket uttrycks i socialtjänstlagen som en andel av prisbasbeloppet. Den enskildes 
avgifter får: 
 

− för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte 
stycket hälso- och sjukvårdvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en 
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, 
 

− för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger 
prisbasbeloppet. Denna förändring gäller ej Svedala kommun då boende på särskilt 
boende har egna hyreskonstrakt.  

Idag är högkostnadsskyddet 1 772 kronor per månad och från och med 1 juli 2016 kommer 
högkostnadsskyddet vara 1 991 kronor.  
 
De som idag har ett avgiftsutrymme som är lägre än 1 772 kronor påverkas inte av det höjda 
högkostnadsskyddet.  

Socialnämnden beslutar 
att förslå kommunfullmäktige att Svedala kommun ska följa lagändringen om höjt nationellt 
avgiftstak inom äldreomsorg 2016-07-01 enligt riksdagens beslut om ändring i 8 kap 5 § 
socialtjänstlagen (2001:453). 

__________ 
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Sn § 32  Sn 16.88 

Information om Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 
2015  
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659) att gälla. Enligt denna lag ska 
vårdgivaren dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. 
Berättelsen ska skrivas senast den 1 mars varje år och omfatta föregående kalenderår.  

Syftet är att vårdgivaren (kommunen) får god kontroll över verksamhetens patientsäkerhets-
arbete och att Socialstyrelsen kan lättare utföra tillsyn av verksamheten.  

En del i Patientsäkerhetsberättelsen handlar om avvikelserapportering. Under 2015 
registrerades total 1 387 avvikelser, varav 825 var fallavvikelser. Antalet övriga avvikelser var 
562, varav 470 avsåg läkemedelshantering.  

Under 2015 förekom 1 Lex Maria-anmälan.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska finnas tillgänglig för de som önskar ta del av den.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska redogör för kommunens ”Patientsäkerhetsberättelse för 
vårdgivare 2015”. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

__________ 
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Sn § 33  Sn 16.42 

Val av ledamöter till den politiska gruppen för framtagande 
av nytt ungdomspolitiskt program  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-10, § 20, att uppdra åt kommunstyrelsen att leda 
arbetet med att ta fram ett nytt ungdomspolitiskt program med uppdrag att ta fram syfte och 
mål för programmet samt att den politiska gruppen ska bestå av 9 ledamöter varav 2 från 
kultur- och fritidsnämnden, 2 ledamöter från utbildningsnämnden, 2 ledamöter från 
socialnämnden och 3 ledamöter från kommunstyrelsen. Nämnderna utser sina ledamöter.  

Kommunstyrelsen beslutade att den politiska gruppen redovisar sitt arbete till kommun-
styrelsen i oktober 2016.  

Socialnämnden beslutar 
att förrätta följande val till den politiska gruppen för framtagande av nytt ungdomspolitiskt 
program:  

Carin Falck, BP och Torbjörn Sköld, S, samt 

att överlämna beslutet till kommunstyrelsen.  

__________ 
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Sn § 34  Sn 15.224 

Förslag att instifta ett ”Äldrepris” i Svedala kommun 
Pensionärsrådet beslutade 2015-10-29, § 49, att föreslå socialnämnden att de instiftar ett 
”Äldrepris” i Svedala kommun som förslagsvis ska delas ut vid en av de årliga seniordagarna. 

Socialnämnden beslutade 2015-12-10, § 121, att ge Vård och omsorg i uppdrag att utreda 
förslaget till socialnämndens sammanträde 2016-03-17. 

Det föreligger förslag till ”Bestämmelser för Svedala kommuns Äldrepris.” 

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom förslag till ”Bestämmelser för Svedala kommuns ”Äldrepris” som kommer 
att ingå i Svedala kommuns författningssamling (Ffs 1: Bestämmelser och riktlinjer),  

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till bestämmelser för 
Svedala kommuns ”Äldrepris”, samt  

att översända beslutet till pensionärsrådet.   

__________ 
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Sn § 35   

Vård och omsorg informerar 
Vård och omsorg informerar om: 

- Ett nytt integrationsboende har öppnats för 20 ensamkommande barn på Lindholmsvägen i 
Svedala. Informationsmöte genomfördes inför starten. Cirka 35 medborgare hörsammade 
inbjudan. Deltagarna vid informationsmötet fick lyssna på och ställa frågor till politiker från 
kommunstyrelsen och socialnämnden, representanter från Vård och Behandling AB samt Vård 
och omsorg. Socialnämndens presidium och socialchefen lämnar en sammanfattning av 
informationen och synpunkter som framkom vid informationsmötet.  

- Socialnämndens ordförande uppmärksammar ett kommande ekonomidialogmöte som 
kommer att genomföras 2016-04-01, kl 12:30-17:00 på Kuben i Bara. Anmälan görs enligt 
särskilt utskick till alla berörda. Deltagandet vid mötet är angeläget.  

- På förekommen anledning framför ordföranden uppgifter om brott mot äldre som har ägt rum 
i kommunen. Påminnelse och uppmärksamhet för att förhindra detta lämnas. 

- Socialchefen uppmärksammar (Skrivelser och meddelanden, sn § 37) om dels kommunfull-
mäktiges beslut, kf § 18 om överenskommelse med Migrationsverket om nytt avtal avseende 
ensamkommande barn och om dels kommunstyrelsens beslut, ks § 25 om revisionens 
granskning av avtalsuppföljning och upphandlingsprocess.  

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

__________ 
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Sn § 36   

Delegerade ärenden 
Socialnämnden har delegerat viss beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt 
socialnämndens delegationsförteckning, antagen av socialnämnden 2015-03-05 sn § 25 (ffs 
4:09). Anmälan av följande delegationsbeslut till socialnämnden 2016-03-17: Delegerade 
ärenden enligt listor sidnr 99-140  för perioden 2016-02-11– 2016-02-29, samt delegerade 
personalärenden sid 141 för perioden 2016-01-01—2016-02-29.  

Delegerade ärenden för perioden finns tillgängliga vid sammanträdet.    

Socialnämnden beslutar 
att lägga delegationsbeslut sidnr 99-141 till handlingarna.   

__________ 
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Sn § 37   

Skrivelser och meddelanden 
Kommunfullmäktige 

- Kf § 18 Ks § 2 Överenskommelse med Migrationsverket avseende ensamkommande 
barn 

- Kf § 22 Ks § 9 Ändrat reglemente för Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

- Ks § 25 Revisionens granskning av avtalsuppföljning och upphandlingsprocess 
- Ks § 26 Förslag till intern kontrollplan för 2016 
- Ks § 27 Översyn av bestämmelser och riktlinjer mm i kommunens författningssamling 
- Ks § 24 Ändrad delegationsförteckning för kommunstyrelsen 

Kommunledningen 

- Exploateringsprogram 2016-2020 

Pensionärsrådet 

- Protokoll 2016-02-25 

Inspektionen för vård och omsorg 

- Beslut 2016-02-16 dnr 8.4.2-856/2016-2. Oanmäld tillsyn enligt 3 kap 19 § 
socialtjänstförordningen (2001:937) SoF av HVB för barn och unga vid Erlandsdal 
HVB 

Föräldraföreningen mot narkotika i Malmö 

- Tackbrev 2016-02-10 för beviljande av verksamhetsbidrag 

Kvinnojouren Söderslätt 

- Avtal mellan Svedala kommun och Kvinnojouren Söderslätt om årligt kommunbidrag 
per invånare 

Familjerådgivningen i Lund 

- Verksamhetsberättelse för familjerådgivningen i Lund med kranskommuner 2015 

Forts 
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Forts 

Sn § 37 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

- Meddelande från styrelsen nr 2/2016 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 
socialtjänsten 

Socialstyrelsen 

- Statsbidrag inom den sociala barn- och ungdomsvården 
- Rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen till kommuner 

2016 
- Rekvisition av stimulansmedel för kunskapssatsning för baspersonal i äldre- och 

funktionshinderomsorgen kommer 2016 
- Inbjudan till försöksverksamhet för Klassifikation av socialtjänstens insatser och 

aktiviteter 

Länsstyrelsen Skåne 

- Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 2016 

- Insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka 
mottagningskapaciteten i kommunerna 2016-2017 

- Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 
familjekontakter 

Region Skåne – Koncernkontoret Område Samhällsplanering 

- Samverkansmedel mellan idéburen sektor och kommun  

Nka – nationellt kompetenscentrum för anhöriga 

- Nyhetsbrev nr 1 

Kompetensutvecklingsinstitutet 

- KUI Nyhetsbrev äldreomsorg feb 2016 
- Stimulansmedel 2016 

 

Forts 
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Forts 

Sn § 37 

 

Kommunförbundet Skåne 

- Inbjudan Offentlig upphandling – dialog och förhandling 

FKBo – Föreningen Kommunal Bostadsanpassning 

- Inbjudan till utbildningskonferens med utställning och årsmöte 

Anhörigas Riksförbund 

- Anhörigriksdagen 2016 10-11 maj i Varberg 

SVs Regionförbund i Skåne 

- Välkommen till seminariedag kring övergrepp mot vuxna personer med 
utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd 

KommunLex 

- Temadag – de skärpta reglerna om bemanning på särskilda boenden från 15 april 
2016 samt rättsäker äldreomsorg med ÄBIC 

Brev från medborgare 

- Socialnämnden tillhanda– Kontaktpolitiker ”systemet” - Ann-Magreth Albin (dnr 16.43) 
- Kontaktpolitiker ”systemet” – Ann-Magreth Albin (dnr 16.43) 
- Svar på brev om Kontaktpolitiker ”systemet” 2016-03-09 (dnr 16.43) 

Socialnämnden beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna.   

__________ 
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Sn § 38                                                                                 Sn 16.89 

Övrig fråga om sms-larm till frivilliga vid hjärtstopp 
Leif Göthed (S) frågar om sms-larm vid hjärtstopp och utbildning med hjärtstartare. Vad är det 
som gäller, vem är det som äger frågan, är det en kommunal fråga eller är det en fråga för 
Civilförsvarsförbundet? Vilka utbildningskrav handlar det om?  

Frågan har behandlats i kommunfullmäktige efter en motion för fem år sedan, kf § 148/2011.  

I sammanhanget framförs att för två år sedan genomfördes utbildning med hjärtstartare för 
beredningen för vård och omsorg.  

Socialnämnden beslutar 
att ge Vård och omsorg i uppdrag att ta fram vad som har behandlats tidigare i frågan och 
beslut avseende frågan om sms-larm till frivilliga vid hjärtstopp.  

__________ 
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