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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-25 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

  

Närvarolista socialnämnden  

Beslutande 
Parti Namn Parti Namn 
M Per Mattsson, ordförande S Leif Göthed 
M Sofia Lindbom, tjänstgörande 

ersättare 
MP Daniel Forsberg, tjänstgörande 

ersättare 
BP Carin Falck, 1:e vice ordförande SD Tommy Rosenberg 
C 
S 

Eva Magnusson, justerare 
Torbjörn Sköld, 2:e vice ordförande 

SD 
 

Ingrid Pedersen 

    

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, personalföreträdare 
och tjänstemän) 
Parti Namn Parti Namn 
M Ewa Lennerling, ersättare S Karl-Erik Evgård, ersättare 
L Carina Engström, ersättare SD Eva Borgelin, ersättare 
S 
 

Charlotte Persson, ersättare 
 

V Jörgen Persson, insynsplats 

Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman 
Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 
Joakim Thuresson, kvalitetsstrateg, §§ 63-64 
Bengt Persson, budget- och redovisningschef, §§ 63-66 
Fredrik Palmgren, områdeschef, §§ 63-67 
 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-25 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Sn § 63  Sn 15.226 

Förslag till Vård och omsorgsplan 2016-2019 
Det föreligger förslag till Vård och omsorgsplan 2016-2019. Planen är kommunens plattform 
för arbetet med äldre, personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgens 
målgrupper. Planen är ett uttryck för den politiska viljeinriktningen för verksamheten. 

Vård och omsorgsplanen är ett stöd för att kunna planera och utveckla kommunens vård och 
omsorg utifrån framtida behov. Planen beskriver de områden som särskilt kommer att behöva 
beaktas i framtiden.  

Vård och omsorgsplanen är även ett dokument där medarbetarna kan hämta stöd för sitt 
arbete samt vägledning för vilka frågor som ska prioriteras.   

Socialnämnden står inför utmaningar som innebär ökad omfattning av insatser, men som 
också kräver nytänkande, utveckling av kvalitetsarbetet och förmåga att använda kommunens 
resurser på ett effektivt sätt. 

Ett 50-tal brukare, anhöriga, chefer och medarbetare och ledamöter i socialnämnden har 
deltagit i så kallade fokusgrupper om framtida vård och omsorg i Svedala kommun. 
Fokusgruppernas resultat, framtida behov inom Vård och omsorg och prioriterade områden 
har under våren presenterats och diskuterats i socialnämnden.  

Pensionärsråd och anhörigföreningarna har varit referensgrupper. 

Förslaget är presenterat i samverkansgrupp Vård och omsorg 2016-06-08.  

Vid socialnämndens sammanträde 2016-06-09, § 59, presenterade socialchefen och 
områdescheferna förslaget till ny plan.  

Den föreslagna planen avses ersätta den förra planen för 2012-2015 som antogs i kommun-
fullmäktige 2012-03-13. 

Socialnämnden beslutade 2016-06-09, § 59, att lägga informationen till handlingarna, att 
eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas till socialchefen senast 2016-08-15, samt att 
förslag till Vård och omsorgsplan 2016-2019 ska tas upp för beslut vid socialnämndens 
sammanträde 2016-08-25. 

 

 

Forts  



4(18) 

SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-25 
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Forts       Sn 15.226 

§ 63 

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom förslag till Vård och omsorgsplan 2016-2019, 

att föreslå kommunfullmäktige att anta framlagt förslag till Vård och omsorgsplan 2016-2019,  

att uttala att frågan om resursbehov enligt planen får bli föremål för prövning i samband med 
upprättande av förslag till budget för socialnämnden, samt  

att ge Vård och omsorg uppdrag att vid behov göra redaktionella ändringar i dokumentet. 

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-25 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Sn  § 64   

Jämförelser av kostnader och kvalitet för Vård och 
omsorgs verksamhet jämfört med andra kommuner  
Socialnämndens ordförande har gett Vård och omsorg i uppdrag att ta fram en jämförelse av 
kostnader för Vård och omsorgs verksamhet jämfört med andra kommuner.  

Vid dagens sammanträde presenteras jämförelser av kostnader och kvalitet för Vård och 
omsorgs verksamhet jämfört med andra kommuner. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
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Sn § 65  Sn 16.188 
 

Förslag till ny organisation Individ och familjeomsorg 
Det föreligger förslag till ny organisation avseende Individ och familjeomsorg, daterad  
2016-08-18. 

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom föreliggande förslag till ny organisation avseende Individ och 
familjeomsorg, daterad 2016-08-18, samt 

att den nya organisationen träder i kraft 2017-01-01 med förbehåll av kommunfullmäktiges 
beslut om finansiering i socialnämndens förslag till budget.  

__________ 
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SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-25 
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Sn § 66  Sn 16.145, 16.87  

Information om preliminära budgetramar 2017-2019 för 
Svedala kommun avseende socialnämnden 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-23, § 114, att uppdra åt nämnderna att senast         
2016-09-22 inkomma med yttrande enligt anvisning till kommunstyrelsens budgetberedning. 
Följande ska beaktas i nämndernas yttranden: 

- Eventuella omformuleringar och kompletteringar av mål 
- Investeringsbehov 
- Volymförändringar utifrån befolkningsprognos 
- Nya/förändrade lokalbehov och dess ekonomiska konsekvenser 
- Rättelser, justeringar och andra förändringar vad gäller ramar 
- Eventuella förändringar i verksamheten och deras ekonomiska konsekvenser 
- Uppräkning av ramarna inför 2017. 

Vid dagens sammanträde presenteras förslag till yttrande på preliminära budgetramar 2017-
2019 för socialnämnden.  

Socialnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna, samt   

att beslut om budget 2017-2019 ska tas vid socialnämndens sammanträde 2016-09-15. 

__________ 
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Sn § 67  Sn 15.144 ks 15.124 

Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande Individ och 
familjeomsorg 
Det föreligger svar till Arbetsmiljöverkets (AMV) beslut gällande föreläggande med vite 
gällande Individ och familjeomsorgen 2015/013925, daterad 2016-07-12. 

Arbetsmiljöverket genomförde under våren/försommaren 2015 en planerad tillsynsinsats med 
inriktning på socialsekreterarnas arbetsmiljö med syftet att förebygga ohälsa som kan uppstå 
på grund av organisatoriska och sociala arbetsförhållanden. Fokus för inspektionen var 
socialsekreterarnas arbetsförhållanden avseende arbetsbelastning, deras tillgång till 
stödfunktioner i organisationen samt utsatthet för hot och våldrisker. 

Vid återkoppling från AMV 2015-06-26  redogjordes för ett antal funna brister samt krav på 
åtgärder (inspektionsmeddelande, daterat 2015-06-26). Med anledningen av den utökade 
arbetsbelastningen under hösten 2015 som hade sin grund i flyktingsituationen fick Individ och 
familjeomsorg en förlängd svarstid till 2016-01-15. Arbetsgivaren inkom med svar inom 
erforderlig tid men vid uppföljningsbesök 2016-02-17 kunde AMV konstatera att ett antal 
brister kvarstod. 2016-03-31 underrättades arbetsgivaren om möjligheten att inkomma med 
yttrande enligt 17 § förvaltningslagen då AMV övervägde att besluta om föreläggande 
(yttrande, daterat 2016-03-31). Arbetsgivaren inkom med sådant yttrande enkom för att 
bekräfta att samtliga krav på åtgärder skulle vara möjliga att genomföra enligt den föreslagna 
tidsramen (yttrande, daterat 2016-04-12). 2016-05-31 inkom beslut från AMV om föreläggande 
med vite (beslut, daterat 2016-05-31). 

Arbetsgivaren ska återkoppla till AMV senast 2016-09-15  och det ska då framgå att samtliga 
krav på åtgärder har genomförts.  

Förslag till beslut i socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att lämna svar till Arbetsmiljöverket i ärende 2015/013925 i enlighet med delgivet förslag  
(tjänsteskrivelse, daterad 2016-07-12). 
 
 
 
 
Forts 
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Forts 
 
Sn § 67      Sn 15.144 ks 15.124 

Socialnämnden beslutar 
att lämna svar till Arbetsmiljöverket i ärende 2015/013925 i enlighet med delgivet förslag, 
daterad 2016-07-12. 

__________ 
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Sn § 68  Sn 16.127  

Komplettering av Lokalförsörjningsplan 2017-2026 
Socialnämnden ställde sig 2016-05-19, § 54, bakom förslag till Lokalförsörjningsplan 
2017-2026 avseende Vård och omsorg. Lokalförsörjningsplan 2017-2026 är en samman-
ställning av respektive verksamhets redovisade behov av nya lokaler, förändring eller 
avveckling av lokaler.  

I lokalförsörjningsplanen för perioden 2015-2019 framkom följande: 

Kontraktet på Heminsatsernas hus löper ut 2017-12-31. Andelen äldre i Svedala kommun 
kommer att öka och fler kommer att vara i behov av hemtjänst och hemsjukvård. Detta 
innebär att nuvarande lokaler i framtiden inte kommer att vara tillräckliga. 

Kommunens lokalförsörjningsgrupps förslag är att Heminsatsernas hus 2018-01-01 flyttar 
till Röda skolan. Lokalerna behöver anpassas för att tillgodose verksamhetens behov. 

År 2018 
Kostnad: Under utredning av beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt (bst). 

Socialnämnden beslutar 
att till Miljö och teknik framföra att förslag till Lokalförsörjningsplan 2017-2026 ska komplet-
teras med uppgifterna om att kontraktet på Heminsatsernas hus löper ut 2017-12-31, samt 

att åter påtala att socialnämnden har samma behov av lokaler till hemtjänst och hemsjukvård 
såsom framfördes i den tidigare lokalförsörjningsplanen för perioden 2015-2019. 

__________ 
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Sn § 69  Sn 16.168  

Uppsägning av övergripande överenskommelse om 
mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnads-
havare i Sverige, så kallade ensamkommande barn 
Migrationsverket och Svedala kommun tecknade 2013-12-18 en övergripande överenskom-
melse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Överenskommelsen löper 
tillsvidare från och med 2014-04-01 med 9 månaders uppsägningstid för upphörande. 

Överenskommelsen sägs upp med anledning av regeringsbeslut Ju2016/04807/SIM. Migra-
tionsverket säger således upp överenskommelsen till upphörande 2017-03-31. Enligt 13 § /14 
§ i den övergripande överenskommelsen stadgas att aktuell uppsägning även omfattar 
tillhörande överenskommelse om boendeplatser för asylsökande barn (enligt separat 
uppsägning).  

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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Sn § 70  Sn 16.149 

Motion om utökad valfrihet inom området personlig 
assistans 
Leif Göthed, S, Per Fridberg, MP samt Jörgen Persson, V, har lämnat in en motion som 
handlar om att utveckla ett kommunalt alternativ inom personlig assistans. 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta 

- att Svedala kommun tar fram ett handlingsprogram för att personlig assistans ska vara 
ett högt prioriterat kommunalt omsorgsområde, i egen kommunal regi, 

- att i handlingsprogrammet ska även ekonomiska, arbetsmiljömässiga, såväl fysisk som 
psykosocial arbetsmiljö, samt kollektivavtalsmässiga faktorer belysas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2106-05-11, § 72, att överlämna motionen till socialnämnden 
för beredning. 

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

__________ 
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Sn § 71   

Vård och omsorg informerar 
- Konsulter Individ och familjeomsorg. För närvarande finns två konsulter vars 

uppdrag upphör 2016-09-15 respektive 2016-09-30. 
- Kösituationen särskilt boende. För närvarande finns det 12 personer i kö till plats i 

särskilt boende.  
- Pensionärsrådet, sammanträde 2016-06-16.  
- Svedala kommuns äldrepris (seniorinspiratör). 
- Hemtjänstlokal med hemtjänstgrupp startar i Bara 2016-10-01.   
- Hem för vård och boende (HVB) Svea stängs 2016-09-30.  

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 

  



14(18) 

SOCIALNÄMNDEN   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-25 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Sn § 72   

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 2016-08-25: Delegerade ärende 
enligt listor sidnr 255-328 för perioden 2016-06-01- 2016-07-30. Delegerade ärenden för 
perioden finns tillgängliga vid sammanträdet. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga delegationsbeslut sidnr 255-328 till handlingarna.  

__________  
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Sn § 73   

Skrivelser och meddelanden 
Vård och omsorg 

- Yttrande i ärendet 8.4.2-9828/2016. Inspektion vid integrationsboendet Svea i Svedala 

IVO 

- Protokoll fört vid inspektion vid Integrationsboendet Svea i Svedala, 2016-04-29 
- Ökad samverkan nödvändig för att säkra kvaliteten inom presonlig assistans 
- Lämplig eller inte – det är prövningen, Lämplighetsprövning av tillståndspliktiga 

verksamheter 

Kommunfullmäktige 

- Kf § 63 Ks § 46 Godkännande av bokslut för 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet för 
2015 

- Kf § 68 Ks § 94 Ändring av rutin vid hot mot förtroendevald 
- Rutin vid hot mot förtroendevald, 2016-04-04 
- Kf § 87 Ks § 124 Handlingsplan – Våld i nära relationer 2016-2019 
- Kf § 88 Ks § 125 Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 

sjukvården i Skåne 

Kommunstyrelsen 

- Ks § 106 Anmälan av delegationsbeslut  
- Avskrivning av två uppdrag dels projekt om reducering av försörjningsstöd i samarbete 

med Framtidscentrum, dels prestationsrelaterad resursfördelningsmodell inom 
äldreomsorgen 

- Ks § 118 Informationssäkerhetspolicy för Svedala kommun 
- Informationssäkerhetspolicy, Svedala kommun, säkerhetsenheten 2016-03-11 
- Ks § 144 Förslag till fördelning av kvarvarande medel från anslaget för oförutsedda 

kostnader 

Sveriges Kommuner och Landsting 

- Var med och utforma en strategi för framtidens hälsa1, 2016-06-29 
- Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av 

en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst, meddelande från styrelsen nr 
10/2016 

Forts 
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Forts 

Sn § 73 

Neuro förbundet Malmö 

- Tackbrev  

Pensionärsrådet 

- Protokoll 2016-06-16 

Socialnämnden beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna.  

__________ 
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Sn § 74   

Övriga frågor – statistik avseende färdtjänst 
Daniel Forsberg, MP, frågar om redan framtagen statistik 2014-2015 över resor med 
färdtjänst, aktivitetsresor och arbetsresor och framför att en presentation i socialnämnden vore 
av värde.  

Socialnämnden beslutar 
att statistiken avseende färdtjänst, aktivitetsresor och arbetsresor ska redovisas vid kom-
mande sammanträde.  

__________ 
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Sn § 75   
 

Övriga frågor – lägesrapport gällande 
miljömålsprogrammets genomförande 
Daniel Forsberg, MP, frågar om lägesrapport gällande miljömålsprogrammets genomförande 
och yrkar att till kommande sammanträde redovisa vilka åtgärder som har genomförts och 
vilka mål som har uppfyllts av de åtgärder och mål som ankommer socialnämnden enligt 
kommunens miljömålsprogram. 

Socialnämnden beslutar 
att lägesrapport gällande miljömålsprogrammets genomförande ska lämnas vid kommande 
sammanträde.  

__________ 
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