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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

  

 

 

  

Närvarolista socialnämnden  

Beslutande 

Parti Namn Parti Namn 

M Per Mattsson, ordförande M Dan Nilsson, tjänstgörande ersättare 

L Carina Engström tjänstgörande 

ersättare, § 108 

BP Carin Falck, 1:e vice ordförande, §§ 

109-120 

C Eva Magnusson S Torbjörn Sköld, 2:e vice ordförande 

S Leif Göthed  SD Tommy Rosenberg 

MP Daniel Forsberg SD Ingrid Pedersen, justerare 

    

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, personalföreträdare 
och tjänstemän) 

Parti Namn Parti Namn 

M Ewa Lennerling, ersättare M Anne Jönsson, ersättare 

L Carina Engström, ersättare §§ 109-

120 

S Charlotte Persson, ersättare 

SD Eva Borgelin, ersättare SD Caroline Gullstrand, ersättare 

V Jörgen Persson, insynsplats   

    

Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman  

Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 

Maria Danielsson, områdeschef 

Fredrik Palmgren, områdeschef 

Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Joakim Thuresson, kvalitetsstrateg 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Sn § 108    

Redovisning av 2016 års kvalitetsuppföljning inom Vård 
och omsorg  

Vid dagens sammanträde redovisas resultatet av genomförd kvalitetsuppföljning som genom-

fördes i oktober 2016. Resultatet för varje område kommer att bli föremål för analys och olika 

förbättringsområden kommer att tas fram. 

Kvalitetsuppföljningen omfattade såsom tidigare anhöriga, brukare och medarbetare. Under-

sökningen var anonym och resultatet redovisas i form av diagram, där det inte går att utläsa 

vad en enskild person har svarat. 

Resultatet kommer att finnas på anslagstavlor inom Vård och omsorg och på Svedala 

kommuns webbplats vid årsskiftet 2016/2017. 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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Sn § 109  Sn 16.258 

 

Uppdrag att inventera möjligheterna att anställa personer 
med subventionerat anställningsstöd kallat extratjänster 

Utskottet för arbete och integration beslutade 2016-11-21, § 64, att uppdra åt socialnämnd, 

utbildningsnämnd samt kultur och fritidsnämnd att inventera möjligheterna att anställa 

personer med subventionerat anställningsstöd kallat extratjänster. 

Inventeringen ska vara utskottet för arbete och integration tillhanda innan mars månad 2017.  

I utskottets skrivelse, daterad 2016-11-23, framgår att utskottet för arbete och integration har 

inom sin verksamhet ansvaret för det ekonomiska biståndet. Som ett led i att öka 

möjligheterna för personerna som uppbär ekonomiskt bistånd att nå självförsörjning arbetar 

verksamheten arbete och integration aktivt med bland annat att matcha personer mot olika 

former av subventionerade anställningar.  

Personer som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin kan få en anställning inom offentlig 

sektor. Arbetsgivvaren får från 2016-12-01 ekonomisk ersättning motsvarande 100 procent av 

ett heltidsarbete och ersättning för handledarstöd. Stödet kallas extrastjänst och syftar till att 

öka den enskildes möjligheter att få ett arbete med avtalsenlig lön. 

För att öka Svedala kommuns användning av stödet uppdrar utskottet för arbete och 

integration åt socialnämnd, utbildningsnämnd samt kultur och fritidsnämnd att inventera 

möjligheterna att anställa personer med stödet extratjänst. Inventeringen ska innehålla: 

 Antal personer samt tjänstgöringsgrad som kan anställas med extratjänst inom 

verksamheten. 

 Inom vilka funktioner personerna kan anställas. 

Inventeringen ska vara utskottet tillhanda senast 2017-02-28.  

Socialnämnden beslutar 

att ge Vård och omsorg i uppdrag att inventera möjligheterna att anställa personer med 

subventionerat anställningsstöd kallat extratjänster, samt 

att redovisa inventeringen vid socialnämndens sammanträde 2017-03-02.  

__________  
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Sn § 110  Sn 16.272 

 

Hantering av kyrkoavgift vid avgiftsberäkning inom Vård 
och omsorg 2017 

Det föreligger tjänsteskrivetskrivelse, daterad 2016-12-09. Församlingstillhörighet har upphört 

att vara ett folkbokföringsbegrepp vilket innebär att personens uppgift om 

församlingstillhörighet inte längre kommer att finnas med i folkbok-föringsuppgifterna från 

Skatteverket. Vid avgiftsberäkningen i vårt avgiftsystem användes personernas 

församlingstillhörighet för att kunna hämta personens avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift 

vilket inte längre kommer att vara möjligt. 

Från och med 2017-01-01 går det endast att lägga in en enhetlig kyrkoavgift i avgifts-

systemet. 

Enligt en dom från 2004, Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2449-03, ska hänsyn tas till 

kyrkoavgiften vid beräkning avgifter inom Vård och omsorg. 

År 2016 gäller följande kyrkoavgifter som är godkända av Regeringen enligt Skatteverket:  

 Svedala församling 0,88 % 

 Värby församling 0,92 % 

 Andra trossamfund och församlingar 1 %  

Vård och omsorg föreslår att från och med 2017-01-01 lägga in en enhetlig kyrkoavgift i 

avgiftssystemet som följer Skatteverkets högsta årliga procentsats för kyrkoavgift (2016: 1 %).  

Beslutsförslag  

Vård och omsorg föreslår socialnämnden besluta 

att ställa sig bakom Vård och omsorgs förslag, samt  

att föreslå kommunfullmäktige besluta att från och med 2017-01-01 lägga in en enhetlig 

kyrkoavgift i avgiftssystemet som följer Skatteverkets högsta årliga procentsats för kyrkoavgift 

(2016: 1 %).  

 

 

Forts  
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Forts 

Sn § 110 

Socialnämnden beslutar 

att ställa sig bakom Vård och omsorgs förslag, samt  

att föreslå kommunfullmäktige besluta att från och med 2017-01-01 lägga in en enhetlig 

kyrkoavgift i avgiftssystemet som följer Skatteverkets högsta årliga procentsats för kyrkoavgift 

(2016: 1 %).  

__________ 
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Sn § 111  Sn 16.229 

Arbetsgrupp gällande framtida boendeformer för äldre i 
Svedala kommun  

Pensionärsrådet beslutade 2016-10-27, § 31, att föreslå socialnämnden att på nytt starta upp 

en arbetsgrupp för framtida boendeformer för äldre i Svedala kommun med uppdrag att ta 

fram en plan för olika boendeformer för äldre.  

Det har 2014 funnits en arbetsgrupp med representanter från dåvarande beredningen för vård 

och omsorg, pensionärsråd samt tjänstmän från Miljö och teknik och Vård och omsorg.  I 

arbetsgruppen ingick tre ledamöter från beredningen för vård och omsorg, två ledamöter från 

pensionärsrådet, en tjänsteman från Miljö och teknik samt tre tjänstemän från Vård och 

omsorg,  

Socialnämnden beslutar 

att ställa sig bakom pensionärsrådets förslag att på nytt starta upp en arbetsgrupp för framtida 

boendeformer för äldre i Svedala kommun,  

att utse representanter från socialnämnden till arbetsgruppen för framtida boendeformer för 

äldre vid kommande sammanträde, samt    

att ge Vård och omsorg i uppdrag att i övrigt se till att pensionärsråd, Miljö och teknik och Vård 

och omsorg tar fram förslag till representanter i arbetsgruppen till socialnämndens samman-

träde 2017-04-27. 

__________ 
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Sn § 112  Sn 26.243  

Anmälan av och svar på medborgarförslag om att 
återskaffa habiliteringsersättning/flitpeng i Svedala 
kommun 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-09, § 136, att överlämna medborgarförslaget till 

socialnämnden för beredning.    

I ett medborgarförslag som inkom 2016-10-20 föreslås att habiliteringsersättningen ska 

återinföras i Svedala kommun. Förslagsställaren anför att de som berörs är värda en lön för 

det arbete de lägger ner och att det är en liten summa för kommunen jämfört med den boost 

för självkänslan som flitpengen ger för en redan utsatt grupp i samhället. Till medborgharför-

slaget har bifogats en lista med namnunderskrifter.  

Kommunfullmäktige behandlade 2016-11-30, § 152, kommunens budget inför 2107 och 

beslutade då att återinföra habiliteringsersättningen 2017. Socialnämnden anser därmed att 

det inte finns någon anledning att bereda ärendet om att återskaffa habiliteringsersättning/-

flitpeng i Svedala kommun.  

Socialnämndens ordförande föreslår att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget ska anses besvarad, med hänvisning till kommunsfullmäktiges beslut 

2016-11-30, § 152, om att habiliteringsersättning återinförs 2017.  

Socialnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska anses besvarad, med 

hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om att habiliteringsersättningen återinförs 2017.  

__________ 
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Sn § 113  Sn 16.222 

Svar på motion om återinförande av 
habiliteringsersättningen 

Ingrid Pedersen, SD, har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om återinförande av 

habiliteringsersättningen inom LSS. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att 

lämna motionen vidare till utredning. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-12, § 133, att överlämna motionen till socialnämnden 

för beredning.  Socialnämnden beslutade 2016-11-17, § 102, att ge Vård och omsorg i 

uppdrag att bereda motionen. 

Kommunfullmäktige behandlade 2016-11-30, § 152, kommunens budget inför 2107 och 

beslutade då att återinföra habiliteringsersättningen 2017. Socialnämnden anser därmed att 

det inte finns någon anledning att bereda ärendet om att återskaffa habiliteringsersättningen.  

Socialnämndens ordförande föreslår att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget ska anses besvarad, med hänvisning till kommunsfullmäktiges beslut 

2016-11-30, § 152, om att habiliteringsersättning återinförs 2017.  

Socialnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad, med hänvisning till 

kommunfullmäktiges beslut om att habiliteringsersättningen återinförs 2017.  

__________ 
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Sn § 114  Kf  14.446 

Svar på motion om att bygga vinterträdgårdar vid 
äldreboendena Holmagården, Solgården, Toftaängen och 
Dagcenter Svedala 

Leif Göthed, Torbjörn Sköld och Gunilla Edberg, samtliga S, Ingrid Pedersen, SD, Jörgen 

Persson, V, Lena Thörnquist, - (invald SD), samt René Lundström, MP har i motion, daterad 

2014-05-28, föreslagit att kommunen ska bygga vinterträdgårdar vid Holmagården, Dagcenter 

Svedala, Solgården och på Toftaängen samt att man utrustar dessa på ett pedagogiskt och 

rogivande sätt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-08 att överlämna motionen till beredningen för vård 

och omsorg för beredning.  

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-28, § 260, att uppdra åt SVEDAB att kostnadsberäkna 

och redovisa hyreskostnaden för anordnande av vinterträdgård på Solgården, Toftaängen och 

dagcenter och att redovisa detta till beredningen för vård och omsorg senast 2014-03-31. 

Beredningen för vård och omsorg beslutade 2014-10-09, § 70, att överlämna motionen till 

Vård och omsorg för beredning med tillägg, att kalkylera totalkostnaden per år inklusive 

investering, avskrivningar och drift i form av uppröjning, städning, inredning, växtskötsel 

etcetera samt att prioritera behovet av vinterträdgårdar i förhållande till andra angelägna 

behov. 

Kommunfullmäktige behandlade 2016-11-30, § 152, kommunens budget inför 2017 och 

beslutade då att bygga vinterträdgårdar vid särskilda boenden (ökad hyra) 2017. Svedab 

finansierar investeringen. Socialnämnden anser därmed att det inte finns någon anledning att 

bereda ärendet om att bytta vinterträdgärdar vid äldreboendena Holmagården, Solgården, 

Toftaängen och Dagcenter Svedala.   

Socialnämndens ordförande föreslår att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att motionen ska anses besvarad, med hänvisningar till kommunsfullmäktiges beslut 2016-11-

30, § 152, om att bygga vinterträdgårdar 2017.  

Socialnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad, samt  

att ge Vård och omsorg i uppdrag att överlämna en avsiktsförklaring till Svedalahem för 

framtagande av utformning och kostnad för byggnation av vinterträdgårdar.    

__________  
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Sn § 115  Sn 15.144 

Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende 
gällande Individ och familjeomsorg 

Det föreligger information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende gällande Individ och 

familjeomsorgen 2015/013925, daterad 2016-11-24. 

I ett beslut 2015-05-31 förelade Arbetsmiljöverket Svedala kommun att vidta vissa arbets-

miljöåtgärder. Vid en uppföljande inspektion 2016-11-24 lämnades en beskrivning avseende 

de riskbedömningar för arbetsbelastning och hot och våld som Individ och familjeomsorgen på 

kort och lång sikt vidtar för att minska riskerna för socialsekreterarna att drabbas av ohälsa 

och olycksfall i arbetet. Vidare lämnades en presentation avseende rutiner för introduktion av 

nyanställda och vikarier.  

Arbetsmiljöverket konstaterar 2016-11-24 att Svedala kommun har uppfyllt kraven och har 

därför avslutat ärendet.   

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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Sn § 116  Sn 16.204 

Korrigering av beslut gällande regelförändringar och 
taxehöjningar avseende färdtjänst och LSS-resor 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-09, § 142, gällande regelförändringar och taxe-

höjningar avseende färdtjänst och LSS-resor, att ingå avtal med Region Skåne gällande  

fria resor i kollektivtrafik för färdtjänstberättigade.  

I och med arbetet att ingå avtal med Region Skåne har det framkommit att det inte är möjligt 

för Svedala kommun att av färdtjänstberättigade ta ut en avgift för nytt eller förlorat kort. 

Anledningen är att Skånetrafiken tar över hanteringen av de kort som färdtjänstresenärerna 

använder och det innebär att resenärerna enbart kommer att vända sig till Skånetrafiken då ett 

kort tappats bort. Därmed kan beslut enligt ovan ej verkställas avseende ”att införa avgift om 

100 kr för färdtjänstkort och borttappat kort”.  

Det föreligger tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-05. Korrigeringen medför ändringar i Svedala 

kommuns författningssamling 2:33 Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun. I avsnittet 

om färdtjänstkort stryks följande: ”Kortet kostar 100 kr och om du skulle förlora kortet får du 

betala 100 kr för ett nytt kort.” 

Socialnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige göra korrigering av beslut gällande regelförändringar och 

taxehöjningar avseende fördtjänst i Svedala kommuns författningssamling 2:33 Taxa och 

regler för färdtjänst i Svedala kommun genom att stryka följande: ”Kortet kostar 100 kr och om 

du skulle förlora kortet får du betala 100 kr för ett nytt kort.” 

__________ 
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Sn § 117   

Svar på fråga om ”Utredning om negativt avgiftsutrymme” 

Daniel Forsberg, MP, begärde vid socialnämndens sammanträde 2016-10-20, § 96, utredning 

om negativt avgiftsutrymme enligt följande: 

”Med bakgrund av att matdistributionsavgifterna eventuellt kommer att höjas från och med 

årsskiftet yrkar jag att Socialnämnden uppdrar åt sin förvaltning att: 

• Ta fram statistik hur många som efter en eventuell höjning kommer ha ett negativt 

avgiftsutrymme. 

• Undersöka hur andra kommuner hanterar detta. T.ex. jämkning av kostavgift.  

• Ta fram kostnad för olika alternativ av kompensation för denna gruppen (t.ex. 

jämkning). 

• Redovisa detta nästkommande nämndsmöte.”  

Socialnämnden beslutade att ge Vård och omsorg i uppdrag att tillsammans ekonomienheten 

bereda ärendet.   

Vid dagens sammanträde ger socialchefen svar på frågeställningarna.  

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

__________ 
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Sn § 118   

Vård och omsorg informerar 

 Konsulter Individ och familjeomsorg. För närvarande finns två konsulter.   

 Kösituationen särskilt boende. För närvarande finns 4 personer i kö till plats i 

särskilt boende. 

 Upphandling stödboende. En upphandling gällande platser av stödboende för 

ensamkommande barn kommer genomföras. 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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Sn § 119   

Delegerade ärenden 

Socialnämnden har delegerat viss beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt 

socialnämndens delegationsförteckning, antagen i socialnämnden 2015-03-05, § 25 (Svedala 

kommuns författningssamling 4:09). 

Anmälan av följande delegationsbeslut till socialnämnden 2016-12-19: Delegerade ärenden 

enligt listor sidnr 466-519 för perioden 2016-11-01-2016-11-30 samt delegerade personal-

ärenden för perioden 2016-09-01-2016-11-30. Delegerade ärenden för perioden finns 

tillgängliga vid sammanträdet. 

Socialnämnden beslutar 

att lägga delegationsbeslut sidnr 466-519 till handlingarna.  

__________ 
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Sn § 120   

Skrivelser och meddelanden 

Kommunfullmäktige 

 Kf § 142 Förslag till regelförändringar och taxehöjningar avseende färdtjänst och LSS-

resor 

 Kf § 143 Förslag till höjning av avgiften för matdistribution och matabonnemang 

 Kf § 144 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017 

 Kf § 148 Valärenden 

Teknisk nämnd 

 Tn § 105 Skötsel av tomt och mark, Svedala kommun 

Sveriges kommuner och landsting 

 Cirkulär 16:61 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 

korttidsvistelse enligt LSS år 2017 

 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2017 

 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m 

m för år 2017 

Socialnämnden beslutar 

att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna.   

__________  
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