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Närvarolista socialnämnden  

Beslutande 
Parti Namn Parti Namn 
M Per Mattsson, ordförande SD Tommy Rosenberg 
C Eva Magnusson SD Ingrid Pedersen, justerare 
S Torbjörn Sköld, vice ordförande M Eva Lennerling, tjänstgörande ersättare 
S Leif Göthed L Carina Engström, tjänstgörande ersättare 
MP Ann Engqvist   

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, personalföreträdare 
och tjänstemän) 
Parti Namn  
M Anne Jönsson, ersättare Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman 
MP Daniel Forsberg, ersättare Ingrid Kjellberg, administratör, sekreterare 
SD Eva Borgelin, ersättare Ylva Andersson, socialsekreterare, § 39 
 
 

 
 

Eva Nilsson, socialsekreterare, § 39 
Joakim Thuresson, kvalitetsstrateg, §§ 39-41 
Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

    
 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Sn § 39  Sn 16.102 

Handlingsplan - Våld i nära relationer 2016-2019 
Det föreligger förslag till ”Handlingsplan - Våld i nära relationer 2016-2019”. Handlingsplanen 
ska följas upp regelbundet en gång om året och revideras vid behov. 

Tidigare handlingsplan för kvinnofrid i Svedala kommun som antogs i kommunfullmäktige 
2009-10-14, § 132, har upphört (2011). 

Socialsekreterare redogör för handlingsplanen och svarar på frågor.  

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom förslag till ”Handlingsplan - Våld i nära relationer 2016-2019”, samt 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ”Handlingsplan - Våld i nära 
relationer 2016-2019”. 

__________  
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Sn § 40  Sn 15.226 

Nuläge avseende ny Vård och omsorgsplan 2016-2019 
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. 
Antalet deltagare per fokusgrupp var mellan 12 och 16 personer. Frågeställningen för 
respektive fokusgrupp var följande:  

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 presenterades vid socialnämndens sammanträde 2016-03-17, § 30. 
Därefter diskuterade respektive kontaktpolitikergrupp och tjänstemän om Vård och omsorgs 
framtida behov och vilka prioriterade områdens som ska vara med i den nya Vård och 
omsorgsplanen. Socialnämnden beslutade 2016-03-17 att ge socialchefen i uppdrag att 
arbeta vidare med gruppernas resultat.  

Pensionärsrådet, Svedala Anhörigförening och den ideella föreningen CaosCafé har getts 
möjlighet att lämna synpunkter och förslag till socialnämnden 2016-04-11 om vad som bör 
ingå i den nya planen. Tidigare har Svedala kommun haft en Anhörigplan, men 
anhörigfrågorna kommer framöver att ingå i den övergripande Vård och omsorgsplanen.   

Det föreligger yttrande från pensionärsrådet daterat 2016-04-05, synpunkter från Svedala 
Anhörigförening daterat 2016-04-11 samt synpunkter från den ideella föreningen CaosCafé 
daterat 2016-04-17. 

Socialchefen redogör för förslag till framtagna prioriterade områden inom Vård och omsorgs 
olika verksamheter. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Sn § 41  Sn 16.114   

Information om ”Vård och omsorgs teknikutvecklingsplan 
2016-2018”  
Kvalitetsstrategen informerar om förslaget till och svarar på frågor om ”Vård och omsorgs 
teknikutvecklingsplan 2016-2018”, daterad 2016-04-07. 

Teknikutvecklingsplanen omfattar redan genomförda insatser enligt följande: 

− Nyckelfri hemtjänst. 
− Övergång från analoga till digitala trygghetslarm i ordinärt boende.  
− Nationell patientöversikt (NPÖ). 
− Utveckling av e-tjänster. 
− Säker inloggning via SITHS-kort för utvalda personalgrupper. 

Teknikutvecklingsplanen för 2016 omfattar insatser enligt följande:  

− Fortsatt implementering av Nationell patientöversikt (NPÖ). 
− Delta i projekt med samordnad vårdplanering via videokonferens.  
− Mobil dokumentation för sjuksköterskor. 

 
Teknikutvecklingsplanen för 2017 omfattar insatser enligt följande:  

− Införa tekniska lösningar för ökad mobilitet inom hemtjänst.  
− Införa digital signering av läkemedel.  
− Införa försöksprojekt med nattillsyn via kamera i hemtjänsten. 
− Införa Äldres behov i centrum (ÄBIC). 
− Utreda tekniska lösningar som är anpassade för vård i ordinärt boende. 

 
Teknikutvecklingsplanen för 2018 omfattar insatser enligt följande: 

− Inköp av kognitiva hjälpmedel. Efter kartläggning kommer lämpliga kognitiva 
hjälpmedel att föreslås.  

 
Planen för hela perioden 2016-2018 omfattar insatser enligt följande:  

− Ge tillgång till bredband på samtliga särskilda boenden.   
− Utreda möjligheter till utveckling av e-tjänster för medborgare. 

 
Forts 
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Forts 
Sn § 41 
 

Teknikutveckling förutsätter ekonomiska medel.  

Kostnader för tekniska lösningar för 2016 täcks inom befintlig budgetram.  
Kostnader för tekniska lösningar omfattande insatser för 2017-2018 finns specificerade i 
föreliggande förslag.  
 
Att arbeta enligt föreslagen teknikutvecklingsplan innebär investeringskostnader och 
kostnader för drift och kan inte genomföras inom befintlig budgetram. Kostnader som är 
relaterade till denna plan bör därför ingå i budgetprocessen för 2017 och 2018.  

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna, samt 

att förslaget till ”Vård och omsorgs teknikutvecklingsplan 2016-2018” ska tas upp vid 
socialnämndens sammanträde 2016-05-19. 

__________  
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Sn § 42  Sn 16.115 

Patientnämnden Skånes årsberättelse för 2015 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om patientnämnden Skånes verksamhets-
berättelse för 2015.  

Patienter och anhöriga som vänder sig till patientnämnden framför synpunkter, klagomål, 
upplevelser och erfarenheter av vården, men också för att söka information och att få råd. 
Patientnämnden i Skåne har 2015 handlagt 4 616 ärenden, dock inga ärenden avseende 
Svedala kommun.  

Socialnämnden beslutar 
att lägga rapporten till handlingarna.  

_________  
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Sn § 43  Sn 16.87 

Förslag - Vård och omsorgs verksamhetsmål med 
indikatorer för 2016 
 
Vård och omsorgs verksamhetsmål för perioden 2016-2018 är skapade utifrån det 
övergripande målet: Medborgaren ska känna delaktighet och ha möjlighet att leva ett 
självständigt liv genom att vi erbjuder god omsorg och insatser av hög kvalitet. 
 
Nedan redovisas de fyra verksamhetsmålen med tillhörande indikatorer. Indikatorerna 
används för att mäta måluppfyllelsen för respektive mål under 2016. 

Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning 

Indikatorer 

− Medelvärde för nöjda besökare på dagcentraler (ska ej understiga 4 på en femgradig 
skala). 

− Dagcentraler ska erbjuda fysisk aktivitet. 
− Informationsträffar för 75-åringar ska erbjudas. 
− Andel tillståndshavare för alkoholservering som haft tillsyn under året (ska ej 

understiga 100 procent)  
− Antal familjer med barn 0-20 år som ges rådgivningssamtal (ska ej understiga 40). 

Myndighetsutövningen ska vara effektiv och rättssäker med medborgaren i fokus 

Indikatorer 

− Medelvärde för brukarens upplevelse av kvalitet på handläggningen (ska ej understiga 
4 på en femgradig skala). 

− Skriftlig besvärshänvisning ska bifogas alla avslagsbeslut vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd respektive särskilt boende (ska ej understiga 100 procent). 

− Andel barn- och ungdomsutredningar med förlängd utredningstid (ska ej överstiga 3 
procent). 

− Andel barn- och ungdomsutredningar som är kategoriserade utifrån specifik 
utredningsmodell* (ska ej understiga 50 procent). 

*Bedömning av hur omfattande utredningen ska vara (kategoriseras som 1:a, 2:a eller 3:a).  

 

Forts 
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Forts 

Sn § 43 

Medborgaren ska få rätt insats med bästa möjliga resultat 

Indikatorer 

− Medelvärde för respektive verksamhet hur insatser/handläggning uppfattas av brukare 
(ska ej understiga 4 på en femgradig skala). 

− Andel deltagare på daglig verksamhet som tycker om sitt jobb (ska ej understiga 80 
procent). 

− Andel brukare med insats enligt LSS som har en upprättad genomförandeplan (ska ej 
understiga 100 procent).  

− Barn som placeras utanför hemmet ska nå de nationella skolmålen i motsvarande grad 
som övriga elever i Svedala kommun. 

Medborgaren ska vara nöjd med den insats som hen har fått 

Indikator 

− Medelvärde för nöjda brukare från respektive verksamhet (ska ej understiga 4 på en 
femgradig skala). 

Socialchefen svarar på frågor och ger förtydligande av indikatorer avseende förslag – Vård 
och omsorgs verksamhetsmål med indikatorer för 2016.  

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom förslag till Vård och omsorgs verksamhetsmål med indikatorer för 2016, 
samt  

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen.  

__________  
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Sn § 44  Sn 16.89 

Svar på fråga om sms-larm till frivilliga vid hjärtstopp 
Leif Göthed (S) frågade 2016-03-17, § 38, 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 framfördes att för två år sedan genomfördes utbildning med hjärtstartare för 
dåvarande ledamöter i beredningen för vård och omsorg.  

Socialnämnden beslutade 2016-03-17, § 38, 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. 

Vid dagens sammanträde framför Vård och omsorg följande:  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-10-10, kf § 148, behandlades motionen 
angående införande av sms-larm till frivilliga vid hjärtstopp. Motionen handlade om förslag om 
att räddningstjänsten skulle få i uppdrag att utreda möjligheterna att införa sms-larm i Svedala 
kommun enligt det försök som då pågick i Stockholm av SOS Alarm och Södersjukhuset.  

Avsikten var att larmen skulle gå till personer som hade fått utbildning i hjärt- och lungräddning 
och syftade till att öka överlevnadschanserna om någon drabbades av hjärtstopp. Ärendet 
överlämnades till räddningstjänsten som föreslog att kommunen skulle anmäla intresse om 
deltagande i forskningsprojektet. Därefter remitterades motionen till beredningen för vård och 
omsorg med uppdrag att kostnadsberäkna förslaget. I tjänsteskrivelsen, daterad 2011-08-17, 
framgår bland annat följande: att kostnadsberäkna införande av sms-larm till frivilliga vid 
hjärtstopp är avhängigt om Svedala kommun då kunde delta i det pågående 
forskningsprojektet. Vård och omsorg var i kontakt med det företag som ansvarade för den 
tekniska delen i forskningsprojektet och kunde då konstatera att kostnaderna om man inte 
deltog i projektet var: 15 000 kronor i fast avgift per månad, positioneringskostnad/mobiltelefon 
motsvarande 40 öre/positionering, sms-kostnad 30-40 öre per sms samt 
anslutningsavgift/installationskostnad motsvarande cirka 20 000 kronor. Vad kostnaderna 
skulle vara vid ett deltagande (2011) i projektet gick inte att få fram men det konstaterades i 
tjänsteskrivelsen att det torde vara lägre än ovanstående.   

Slutligen konstaterades i tjänsteskrivelsen att huruvida Svedala kommun skulle ansöka om 
deltagande i forskningsprojektet inte kunde besvaras av Vård och omsorg.   

Beredningen för vård och omsorg beslutade 2011-08-25 att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen.  

Forts 
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Forts 

Sn § 44 

Kommunstyrelsen beslutade sedan att uppdra åt räddningschefen att lämna in en intressean-
mälan om att få vara med i forskningsprojektet och att ge räddningschefen i uppdrag att åter-
komma med en beräkning av kostnaderna när dessa är kända till kommunstyrelsen för ett 
beslut om ett eventuellt deltagande i projektet. Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-11 att 
motionen skulle anses besvarad med hänvisning till räddningstjänstens och Vård och omsorgs 
utredningar.   

Vid dagens sammanträde föreligger skrivelse daterad 2016-04-20 ”SMS larm och utbildning 
för att kunna använda hjärtstartare” från Stf räddningschef Fredrik Kristell. Det framgår att 
Region Skåne är sjukvårdshuvudman vid tillfällen då hjärtstopp inträffar utanför sjukhus. För 
att kunna införa SMS-larm vid hjärtstopp i Svedala kommun är kommunen beroende av 
Region Skånes beslut om hur SMS-larm ska införas i Skåne, vilket är under utredning. 

Frågeställaren är nöjd med svaret. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Sn § 45  Ks 15.210, sn 16.71  

Yttrande över avtal om ansvarsfördelning och utveckling 
avseende hälso- och sjukvården i Skåne 
Kommunförbundet i Skåne har i skrivelse 2016-03-01 rekommenderat att kommunerna antar 
förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal. 

Kommunstyrelsen har överlämnat till socialnämnden för yttrande senast 2016-04-22. 

Det föreligger Vård och omsorgs förslag till yttrande över avtal om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. 

Socialchefen redogör för yttrande över avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende 
hälso- och sjukvården i Skåne. 

Socialnämnden beslutar 
att socialnämnden ställer sig bakom att teckna avtal om ansvarsfördelning och utveckling 
avseende hälso- och sjukvården i Skåne, 2016-01-19 med bilagor, under förutsättning att 
Regionfullmäktige antar avtalsförslaget,  

att meddela kommunstyrelsen att i budget 2017 utöka socialnämndens kommunbidrag 
motsvarande 1,35 mnkr, 

att föreslå kommunstyrelsen: 

att teckna avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne, 
2016-01-19 med bilagor, under förutsättning att Regionfullmäktige antar avtalsförslaget, samt 

att avtalet ska gälla tillsvidare från och med 2016-09-01, att från och med 2020-01-01 gäller 18 
månaders uppsägningstid, att från och med 2018-01-01 kan den del av avtalet som utgör 
Utvecklingsplan (Del B) sägas upp separat med 18 månaders uppsägningstid.   

__________  
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Sn § 46  Sn 16.87 

Budgetuppföljning 3 månader för Vård och omsorg 2016 
Det föreligger budgetuppföljning 3 månader för Vård och omsorg 2016.  

Socialchefen redogör för budgetuppföljningen. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

_________   
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Sn § 47   

Vård och omsorg informerar 
Vård och omsorg informerar om: 

-  Samlad lägesbild – Flyktingmottagandet. Inga nya barn är anvisade till Svedala 
kommun. Information om Svea integrationsboende.   

-  Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn, Migrationsverket. Svedala kommun 
ska enligt ny anvisningsmodell ta emot 2,76 promille av de barn som söker asyl till 
Sverige. Sommarplanering för mottagande av ensamkommande barn pågår. 

-  Kösituationen till särskilt boende  

-  Inspektion av Integrationsboendet Svea, IVO 

-  Möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen, Arbetsmiljöverket 

Ordförande informerar:  

-  Pågående upphandling av färdtjänstresor 

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Sn § 48    

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 2016-04-21: Delegerade ärenden 
enligt listor sidnr 142-171 för perioden 2016-03-01– 2016-03-31. Delegerade ärenden för 
perioden finns tillgängliga vid sammanträdet.    

Socialnämnden beslutar 
att lägga delegationsbeslut sidnr 142- 171 till handlingarna.  

__________  
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Sn § 49   

Skrivelser och meddelanden  
Kommunstyrelsen 

- Ks § 62 Val av ledamöter till politisk grupp för framtagande av ungdomspolitiskt 
program för Svedala kommun 

- Ks § 67 Godkännande av stiftelsernas årsredovisningar för 2015 samt utdelning 2016 
- Ks § 69 Upphandling av färdtjänstresor och skolskuts av särskilda skäl 

Kommunfullmäktige 

- Kf § 31, Ks § 35 Reviderat arkivreglemente för Svedala kommun 

Länsstyrelsen Skåne 

- Inbjudan att ansöka om 2016 års utvecklingsmedel till skyddat boende 

Socialstyrelsen 

- Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 

Regeringen 

- Regeringsbeslut – Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt 
kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till 
våldsutsatta kvinnor och barn mm 

Migrationsverket 

- Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn 

Sveriges Kommuner och Landsting 

- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting: vision e-
hälsa 2025 

Socialnämnde beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna.  

__________  
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