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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-05-19 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Närvarolista socialnämnden 

Beslutande 
Parti Namn Parti Namn 
M Per Mattsson, ordförande S Leif Göthed 
BP Carin Falck, 1:e vice ordförande MP Daniel Forsberg, tjänstgörande 

ersättare 
S Torbjörn Sköld, 2:e vice ordförande SD  Tommy Rosenberg 
M 
L 

Staffan Widell, justerande 
Carina Engström, tjänstgörande 
ersättare 

SD Eva Borgelin, tjänstgörande ersättare 

    

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, personalföreträdare 
och tjänstemän) 
Parti Namn   
S Karl-Erik Evgård, ersättare   
V Jörgen Persson, insynsplats   
Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman 
Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 
Bengt Persson, budget- och redovisningschef, §§ 50-52 
Christer Gunnarsson, personligt ombud, §§ 50-51 
Maria Danielsson, områdeschef, §§ 50-52 
Anna-Stina Nished, enhetschef Solgården, §§ 50-52 
Elisabeth Persson, sjuksköterska Solgården, §§ 50-52 

 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Sn § 50  Sn 16.87 
 

Ekonomisk uppföljning 2016-04-30 för socialnämnden 
Vid dagens sammanträde presenteras ekonomisk uppföljning 2016-04-30 för socialnämnden.  

Budget- och redovisningschefen redogör för resultatet. Socialnämnden redovisar en helårs-
prognos på – 3 mnkr. Av underskottet avser 0,7 mnkr ökade kostnader utöver budget för de 
nya löneavtalen för 2016.  

Ordföranden lämnar följande yrkande: 

att till kommunstyrelsen överlämna en begäran på 2 mnkr, att tas ur det extra statsbidraget 
avseende flyktingmottagning om 5,6 mnkr, för att täcka underskottet avseende ensamkom-
mande flyktingar, 

att till kommunstyrelsen överlämna en begäran om kompensation för ökade lönekostnader 
med 0,7 mnkr för 2016 års löneavtal, som ej täcks inom budgeterad ram på 3 procent, 

att ge Vård och omsorg i uppdrag att ta fram förslag till regelförändringar och taxehöjningar 
avseende färdtjänst och LSS-resor,  

att ge Vård och omsorg i uppdrag att i övrigt ta fram förslag till en budget i balans, samt 

att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

Samtliga ordförandens förslag till beslut syftar till att uppnå en budget i balans för 2016.   

Socialnämnden beslutar 
att till kommunstyrelsen överlämna en begäran på 2 mnkr, att tas ur det extra statsbidraget 
avseende flyktingmottagning om 5,6 mnkr, för att täcka underskottet avseende ensamkom-
mande flyktingar, 

att till kommunstyrelsen överlämna en begäran om kompensation för ökade lönekostnader 
med 0,7 mnkr för 2016 års löneavtal, som ej täcks inom budgeterad ram på 3 procent, 

att ge Vård och omsorg i uppdrag att ta fram förslag till regelförändringar och taxehöjningar 
avseende färdtjänst och LSS-resor,  

att ge Vård och omsorg i uppdrag att i övrigt ta fram förslag till en budget i balans, samt 

att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 
 __________ 
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Sn § 51    

Information om personligt ombud 
Vid socialnämndens sammanträde 2016-02-18 lämnades information om preliminär planering 
av olika teman för socialnämnden under innevarande år.   

Vid dagens sammanträde presenterar personligt ombud (PO) kommunens verksamhet 
avseende personligt ombud. 

Socialnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna. 

__________  
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Sn § 52   

Att vara chef inom Vård och omsorg 
Vid socialnämndens sammanträde 2016-02-18, § 22, lämnades information om preliminär 
planering av olika teman för socialnämnden under innevarande år. 

Vid dagens sammanträde berättar Solgårdens enhetschef och sjuksköterska om sitt uppdrag.  

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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Sn § 53  Sn  16.114 

Förslag till Vård och omsorgs teknikutvecklingsplan 2016-
2018 
Vid socialnämndens sammanträde 2016-04-21, § 41, lämnades information om förslag till 
Vård och omsorgs teknikutvecklingsplan 2016-2018, daterad 2016-04-07. Socialnämnden 
beslutade då att lägga informationen till handlingarna, samt att förslaget till Vård och omsorgs 
teknikutvecklingsplan 2016-2018 skulle tas upp vid socialnämndens sammanträde 2016-05-
19. Förslaget omfattar följande:  

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.  

 
 
 
 
Forts 
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Forts       Sn 16.114 
Sn § 53 
 

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. 

 
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 ställa sig bakom föreliggande förslag till Vård och omsorgs teknikutvecklingsplan 2016-
2018 i sin helhet, samt 

att behandla de ekonomiska konsekvenserna i samband med budgetprocessen de kommande 
åren.  

__________ 
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Sn § 54  Sn 16.127  

Förslag till Lokalförsörjningsplan 2017-2026 
Det föreligger förslag till Lokalförsörjningsplan 2017-2026, daterad 2016-05-12. 

Miljö och teknik har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en lokalförsörjningsplan. 
Lokalförsörjningsplan 2017-2026 är en sammanställning av respektive verksamhets 
redovisade behov av nya lokaler, förändring eller avveckling av lokaler. Behoven bygger på 
KAAB:s befolkningsprognos från mars 2015 och 2016. Exploateringsprogram Bostäder-
Industri 2016-2020 innehållande bostadsförsörjningsprogram, lagstiftning och de olika 
verksamheternas målsättningar. 

Lokalförsörjningsplanen syftar till att ge en samlad redogörelse för kommunens behov av nya 
lokaler och förändrade lokaler samt avveckling av lokaler under perioden. Sammanställnigen 
har gjorts genom intervjuer med verksamhetscheferna och inhämtande av data, storlek och 
hyra, från Svedalahem och Svedab. Planen behandlas först av respektive verksamhets 
nämnd för att därefter lämnas till kommunstyrelsen för behandling och beslut. Kommun-
styrelsens beslut om lokalförsörjningsplanen innebär inte automatiskt beslut om start av och 
medel till projekten. Respektive nämnd har att tillse att projektet budgeteras och att begära 
anslag i sedvanlig ordning. 

Inledningsvis redovisas i planen de projekt som har eller kommer att färdigställas under 2016. 
Därefter redovias de projekt som upptogs i den Strategiska lokalförsörjningsplanen för 
Svedala kommun 2016-2026. I lokalförsörjningsplanen 2017-2026 anges idag kända större 
fastighetsprojekt under perioden 2017-2026 inkluderat projekt som redovisats i den 
Strategiska lokalförsörjningsplanen för Svedala kommun men inte påbörjats. 

Socialchefen redogör för förslaget avseende de delar som berör Vård och omsorg.  

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom förslag till Lokalförsörjningsplan 2017-2026 avseende Vård och omsorg,  

att till kommunstyrelsen påtala att planering för framtida särskilda boende ska påbörjas för att 
stå klart 2021,  

att till kommunstyrelsen påtala behov av ytterligare trygghetsboende/alternativt boende, samt  

att överlämna paragrafen till Miljö och teknik för kännedom.  

__________ 
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Sn § 55  Sn 16.116, ks 16.159 
 

Motion om att utveckla och tillskapa dagverksamhet på 
Solgården i Klågerup 
Ambjörn Hardenstedt, S, Lars Lundgren, MP, samt Jörgen Persson, V, har gemensamt lämnat 
in en motion som handlar om att öka utbudet av aktiviteter för seniorer i Klågerup. 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta  

− att man tillskapar en dagverksamhet på Solgården med aktiviteter för att ge möjlighet 
till en meningsfull dag med social samvaro i lugn och harmonisk miljö, 

− att man ger seniorer boende i Seniorbostäder samt övriga boende i Klågerup möjlighet 
att ta del av denna verksamhet.  

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-13 att överlämna motionen till socialnämnden för 
beredning.  

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

__________  
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Sn § 56  

Vård och omsorg informerar 
Vård och omsorg informerar om: 

– Kösituationen till särskilt boende. För närvarande är det cirka 20 personer i kö.  

– Pensionärsrådets protokoll 2016-04-28. 

– Pensionärsrådets reviderade yttrande avseende Vård och omsorgsplan 2016-2019, fram-
tagande av prioriterade områden inom Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård, daterat 2016-
04-28. 

– Ändrat reglemente för socialnämnden gäller från och med 2016-05-01. 

– Socialnämndens kommande sammanträde 2016-06-09 kommer att förläggas till Toftaängen. 
Toftaängens utbyggnad kommer att visas kl 16:30. 

Socialnämndens sammanträde i september flyttas från 2016-09-22 till 2016-09-15.  

Socialnämnden beslutar 
att ändra socialnämndens kommande sammanträden enligt ovan, samt 

att i övrigt lägga informationen till handlingarna.  

__________  
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Sn § 57   
 

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

Anmälan av följande delegationsbeslut till socialnämnden 2016-05-19: Delegerade ärende 
enligt listor sidnr 172-225 för perioden 2016-04-01- 2016-04-30. Delegerade ärenden för 
perioden finns tillgängliga vid sammanträdet. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga delegationsbeslut sidnr 172-225 till handlingarna.  

__________  
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Sn  § 58   

Skrivelser och meddelanden 
Kommunstyrelsen 

- Ks § 84 Verksamhetsplan för kommunal krisberedskap för Svedala kommun 2015-
2018 

Kommunfullmäktige 

- Kf § 40 ks § 50 Ändring av kommunbidragen för 2016 
- Kf § 41 ks § 51 Överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016 samt 

ombudgetering av investeringsprojekt i 2016 års budget 
- Kf § 46 ks § 59 Rapportering av ej verkställda beslut inom LSS och SoL 
- Kf § 50 ks § 65 Ändrat reglemente för bygg- och miljönämnden, kultur- och 

fritidsnämnden, socialnämnden, teknisk nämnd och utbildningsnämnden 
- Kf § 51 ks § 70 Redovisning av inte avgjorda motioner 

Pensionärsrådet 

- Protokoll 2016-04-28 
- Pe § 12 Vård och omsorgsplan 2016-2019, pensionärsrådets yttrande avseende 

prioriterade områden inom Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård 

Sveriges kommuner och landsting 

- Cirkulär 16:16 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016 

Socialstyrelsen 

- Nationell kampanj för att förhindra fallolyckor, 2016-05-03 

Socialnämnden beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna.  

__________ 
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