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Närvarolista socialnämnden  

Beslutande 
Parti Namn Parti Namn 

M Per Mattsson, ordförande M Ewa Lennerling, tjänstgörande 
ersättare 

BP Carin Falck, 1:e vice ordförande C Eva Magnusson 

S Torbjörn Sköld, 2:e vice ordförande S Leif Göthed, justerare 

MP Daniel Forsberg, tjänstgörande 
ersättare  

SD Tommy Rosenberg 
 

SD Ingrid Pedersen   

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, personalföreträdare 
och tjänstemän) 
Parti Namn Parti Namn 

M Anne Jönsson, ersättare FP Carina Engström, ersättare 

S Karl-Erik Evgård, ersättare SD Eva Borgelin, ersättare 

V Jörgen Persson, insynsplats    

 
Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman  
Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare   
Ingegerd Eriksson, enhetschef Heminsatsernas hus, § 88 
Malin Held, enhetschef Heminsatsernas hus, § 88 
Bengt Persson, budget- och redovisningschef 
Maria Danielsson, områdeschef Vård och omsorg 
1 åhörare  
 
 
 
M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Sn § 88   

Att vara chef inom Vård och omsorg 

Vid dagens sammanträde berättar hemtjänstens enhetschefer, Heminsatsernas hus, om sitt 
uppdrag. 

Information om ”Att vara chef inom Vård och omsorg” är ett av flera teman som ska 
genomföras under 2016 enligt socialnämndens beslut 2016-02-18, § 22.   

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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Sn § 89  Sn 16.87 

Socialnämndens delårsrapport 31 augusti 2016   

Det föreligger socialnämndens delårsrapport 31 augusti 2016.   

Socialchefen och budget- och redovisningschefen redovisar socialnämndens delårs-
rapport.  

Socialnämnden beslutar 
att lägga delårsrapporten till handlingarna.  

__________ 
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Sn § 90   

Utseende av personuppgiftsombud för socialnämnden  

Personuppgifter är enligt definition i 3 § personuppgiftslagen (1098:204) all slag information 
som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I en kommun är 
kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna personuppgiftsansvariga för sina respektive 
verksamheter. Det innebär att det är respektive nämnd och kommunstyrelsen som ansvarar 
dels för de personuppgifter som behandlas i verksamheten, dels för att bestämma ändamålen 
med och medlen för behandlingen av personuppgifter. 

Syftet med personuppgiftslagen är enligt 1 § att skydda människor mot att deras personliga 
integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen finns regler som den som är 
personuppgiftsansvarig måste följa. Behandling av personuppgifter som är helt eller delvis 
automatiserad omfattas av anmälningsskyldighet till Datainspektionen som är tillsynsmyndig-
het. Om den personuppgiftsansvarige utser ett personuppgiftsombud behöver en sådan 
anmälan inte göras. 

Ett personuppgiftsombud ska utgöras av en fysisk person som har goda kunskaper om 
personuppgiftslagens regler och hur personuppgifter behandlas. Personuppgiftsombudet ska 
ha en sådan ställning at hon eller han kan påpeka fel och brister i den personuppgiftsan-
svariges behandling av personuppgifter. Personuppgiftsombudet har vidare till uppgift att föra 
förteckning över den behandling av personuppgifter som annars skulle ha anmälts till 
Datainspektionen och att verka som stöd såväl inom myndigheten som för de personer vara 
personuppgifter behandlas av myndigheten.  

Vård och omsorg förslår att kvalitetsstrateg Joakim Thuresson utses till personuppgiftsombud 
för socialnämnen. Joakim Thuresson bedöms ha de kvalifikationer som krävs och kommer 
även beredas tillfälla att utbilda sig särskilt i personuppgiftslagen och de skyldigheter som ett 
personuppgiftsombud har.  

Socialnämnden beslutar 
att utse Joakim Thuresson till personuppgiftsombud för socialnämnden, samt 

att till Datainspektionen anmäla Joakim Thuresson som personuppgiftsombud för 
socialnämnden. 

__________ 
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Sn § 91  Sn 16.116, ks 16.159 

Svar på motion om att utveckla och tillskapa dagverksam-
het 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, § 58, att överlämna motionen till socialnämnden 
för beredning.  

Socialnämnden beslutade 2016-05-19, § 55, att ge Vård och omsorg i uppdrag att bereda 
motionen.   

Det föreligger Vård och omsorgs svar på motion om att utveckla och tillskapa dagverksamhet 
på Solgården i Klågerup, daterad 2016-10-11. I skrivelsen framgår ett förtydliganden 
avseende skillnad mellan dagverksamhet och dagcentral. Syftet med dagverksamhet är att ge 
vård och omsorg till personer med demenssjukdom och att samtidigt erbjuda närstående en 
tillfällig avlösning. För att delta i dagverksamhet krävs biståndsbeslut. Dagcentral är en 
mötesplats för medborgare som tillhör målgruppen. En dagcentral erbjuder aktivitetsutbud 
enligt önskemål och är en plats för att knyta kontakt och skapa dialog med andra människor. 

Det finns idag två dagcentraler i Svedala och en dagcentral i Bara. Det har tidigare funnits en 
dagcentral i Klågerup, men den upphörde 2006 på grund av att antalet besökare var få. 

Kostnaden för en eventuell dagcentral på Solgården i Klågerup kan till viss del jämföras med 
dagcentralen i Bara; dock minus lokalkostnaden. Dagcentralen i Bara har öppet tre dagar per 
vecka à fyra timmar per dag. Årsbudgeten för en framtida dagcentralverksamhet på Solgården 
i Klågerup skulle då motsvara cirka 135 000 kronor (motsvarande 0,3 årsarbetare aktivitets-
handledare).  

I tjänsteskrivelsen framgår att Vård och omsorg förslår att en kartläggning genomförs 2017 för 
att undersöka intresset av att skapa en ny mötesplats på Solgården i Klågerup.  
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Socialnämnden beslutar 
att till kommunfullmäktige översända Vård och omsorgs tjänsteskrivelse som socialnämndens 
svar på motion om att utveckla och tillskapa dagverksamhet på Solgården i Klågerup, samt  

att föreslå kommunfullmäktige att motionen därmed ska anses besvarad. 

__________ 
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Sn § 92  Sn  16.205 

Svar på fråga om förfrågan avseende önskemål om 
heltidstjänster 

Tommy Rosenberg, SD, frågade 2016-09-15, § 87, om förfrågan som enligt uppgift har ställts 
till personal inom Vård och omsorg avseende önskemål om heltidstjänster. När och hur får 
berörd personal besked om resultatet?  

Socialnämnden beslutade att svar ska lämnas vid socialnämndens sammanträde 2016-10-20. 

Vid dagens sammanträde svarar områdeschef Vård och omsorg på frågan. Sammanfattnings-
vis framkommer att det regelbundet görs kartläggning avseende önskemål om utökad tjänst-
göringsgrad inom Vård och omsorgs verksamheter. Den senaste kartläggningen visade att 40 
personer önskar utökad tjänstgöringsgrad, vilket motsvarar 10 årsarbetare och 4,4 mnkr.  

Kartläggningen redovisas vid samverkansmöten inom respektive enhet. Det betonas vikten av 
att medarbetarna går till sin närmaste chef om det föreligger oklarheter om kartläggningen.  

På förekommen anledning framför socialchefen att vid socialnämndens sammanträde 2016-
11-17 kommer kommunens HR-chef att informera om att rätten till heltid är en framtidsfråga.   

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

__________ 
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Sn § 93    

Vård och omsorg informerar 

- Konsulter Individ och familjeomsorg. För närvarande finns två konsulter.  
- Kösituationen särskilt boende. För närvarande finns 7 personer i kö till plats i 

särskilt boende.    
- Färdtjänstavtalet. Kommunstyrelsen har i september beslutat att tilldela kontrakt i 

upphandling av färdtjänst och skolskjuts av särskilda skäl till Vellingetaxi AB. 
Information om det kommande avtalets innehåll och förändringar lämnas. 
Tilldelningsbeslutet är överprövat.  

- Enhetschefer i beredskap. IVO har tidigare uppmärksammat att Vård och omsorg inte 
har ett system för chefer i beredskap. Nu finns ett förslag framtagit omfattande nio 
enhetschefer som förslagvis kommer att träda ikraft i början av nästa år. Information 
om huvudprinciperna i avtalet lämnas. Kostnaden per år kommer att vara drygt 300 tkr.  

- Länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) i Svedala kommun; beslut 
2016-08-05.  

- Tiangruppen hjälpmedel. Svedala kommun och nio andra kommuner i Skåne ingår i en 
hjälpmedelspool. Ny upphandling avseende hjälpmedel kommer att påbörjas. Svedala 
kommun ställer sig positiv till att fortsätta samarbetet med Tiangruppen och kommer 
att delta i upphandlingen.   

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 
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Sn § 94   

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 2016-10-20: Delegerade ärende 
enligt listor sidnr 374-428 för perioden 2016-09-01- 2016-09-30. Delegerade ärenden för 
perioden finns tillgängliga vid sammanträdet. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga delegationsbeslut sidnr 374-428 till handlingarna.  

__________ 
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Sn § 95   

Skrivelser och meddelanden 

Kommunfullmäktige 

- Kf § 103, ks § 145 Kompensation till socialnämnden för lönerevision 2016, 
Kommunals avtal, justering av kommunbidraget 2016, sn 16.198 

- Kf § 104, ks § 146 Fördelning av resterande medel från det särskilda statsbidraget 
till följd av flyktingkatastrofen, erhållet i oktober 2015, jutering av kommunbidragen 
2016, sn 16.199 

- Kf § 112 Anmälan av motion om att förbättra brandsäkerheten för brukare med 
trygghetstelefon, sn 16.201  

Sveriges kommuner och landsting 

- Cirkulär 16:48 Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten). Högsta 
förvaltningsdomstolens domar 1376-1383-15 och 1624-15 

- Cirkulär 16:50 Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudeten för år 2016 

Länsstyrelsen Skåne 

- Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) i Svedala kommun 

Socialnämnden beslutar 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna.    

__________ 
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Sn § 96   

Övriga frågor – utredning om negativt avgiftsutrymme 

Daniel Forsberg, MP, begär 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 beslutar 
att ge Vård och omsorg i uppdrag att tillsammans ekonomienheten bereda ärendet.    

__________ 
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Sn § 97   

Övriga frågor – beslut om och regelverk för medel 
avseende gemensamma aktiviteter inom LSS 

Leif Göthed, S, frågar om beslut om och regelverk för de riktade medlen som finns avsatta för 
gemensamma aktiviteter inom LSS, daglig verksamhet, motsvarande 120 tkr.  

Beslut om de riktade aktivitetsmedlen tillkom när kommunfullmäktige beslutade om att 
habiliteringsersättningen skulle upphöra 2003.  

Budget- och redovisningschefen lämnar uppgifter om hur mycket som har ianspråktagits de 
senaste åren.  

Socialnämnden beslutar 
att svar i sin helhet ska lämnas vid socialnämndens kommande sammanträde 2016-11-17.    

__________ 
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