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Leif Göthed (S) 
Tommy Rosenberg (SD) 
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Karl-Erik Evgård (S) ersätter Daniel Forsberg (MP) 
Dan Nilsson (M) ersätter Ewa Lennerling (M) 
Eva Borgelin (SD) ersätter Ingrid Pedersen (SD) 

Ersättare och insynsplatser 

Anne Jönsson (M) 
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Anna Netterheim (M) 
Jörgen Persson (V) insynsplats 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Maria Danielsson, områdeschef § 11 
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Fredrik Palmgren, områdeschef §§ 11-13 
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§ 11  

Bokslut 2016 

Dnr 2017-000050  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

överlämna det föreliggande bokslutet till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen, budget- och redovisningschef och områdescheferna redogör för 
sina respektive områden.  

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning, socialnämnden 2016 

Beslut skickas till 
Akten 

Kommunfullmäktige 
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§ 12  

Begäran om överföring av investeringsmedel från 
2016 till 2017 

Dnr 2017-000053  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

föreslå kommunfullmäktige överföra investeringsmedel om 1.195 tkr från 2016 
till 2017 års investeringsbudget för att färdigställa pågående investeringsprojekt.  

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att vissa investeringsprojekt inte avslutats under år 2016 så 
begärs överföring till år 2017 på 1.195 tkr. Överföringen avser framförallt 
försenade leveranser av inventarier för tillbyggnaden av Toftaängen.   

 

Handlingar i ärendet 
Skrivelse, ekonom, 2017-02-10 

Beslut skickas till 
Akten 

Kommunfullmäktige 

 

PROJ_ID_TEXT Redov Årsbudget Återstår 

I1740 Inv Vård och omsorgskontoret -32 -800 768 

I1741 Inv Holmagården -58 0 -58 

I1742 Inv Solgården -155 0 -155 

I1743 Inv Toftaängen -523 -1 200 677 

I1744 Inv Stella -60 0 -60 

I1745 Inv Omsorgsenheten -9 0 -9 

I1747 Heminsatsernas hus -44 0 -44 

I1748 Inv trygghetstelefoner -164 -100 -64 

I1749 Höj- och sänkbara sängar -17 0 -17 

I1750 Tekniska hjälpmedel -36 -150 114 

Total -1 097 -2 250 1 153 

I1773 Gemensamhetslokal Bara -8 -50 42 

Total -8 -50 42 

  -1 105 -2 300 1 195 
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§ 13  

Begäran om resultatöverföring av driftsmedel från 
2016 till 2017 

Dnr 2017-000057  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

föreslå kommunfullmäktige att överföra driftsmedel om 2.381 tkr från 2016 till 
2017 års driftbudget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att erbjuda resultatöverföring för samtliga 
nämnder i samband med 2016 års bokslut, om ekonomiska förutsättningar 
finns. Med anledning av detta beslut, föreslås att socialnämnden accepterar 
detta erbjudande. 

Förslag till resultatöverföring 

 

tkr 

      Resultat 2016 

   

-7 739 

      Kompensation för icke påverkbar händelse: 

 Nedskrivning fordran Migrationsverket flyktingverksamhet 10 861 

      Avgår: Senare drift 1 månad Toftaängens tillbyggnad -458 

Nytt resultat 

   

2 664 

      Maximal resultatöverföring är 1 % av kommunbidrag 2 381 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, ekonom, 2017-02-16 

Beslut skickas till 
Akten 

Kommunfullmäktige 
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§ 15  

PRIO 2017 - Stöd till riktade insatser inom 
området psykisk hälsa 2017 

Dnr 2016-000269  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ställa sig bakom Handlingsplan gällande stöd till riktade insatser inom 
området psykisk hälsa 2017 

Sammanfattning av ärendet 
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under flera år årligen 
träffat överenskommelser inom området psykisk ohälsa/hälsa. Denna 
överenskommelse är en fortsättning på 2016 års överenskommelse och syftet 
är att fortsatt skapa förutsättningar för en kraftfull utveckling när det gäller att 
främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, 
kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd. 

Överenskommelsen för 2017 omfattar totalt 885 miljoner kronor varav 780 
miljoner kronor utgör stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner och 
ska användas av huvudmännen, enskilt eller i samverkan. Av dessa fördelas 
250 miljoner kronor till landstingen/regionerna och till kommunerna för fortsatt 
analysarbete, revidering av kort- och långsiktiga mål samt uppföljning och vid 
behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner. 

Ett förslag till analys och handlingsplan har tagits fram i samverkan med 
representanter för personal, brukare och ledning samt Region Skåne psykiatri. 

Arbetet har förts under rubrikerna ”förebyggande och främjande arbete”, 
”tillgängliga tidiga insatser”, ”enskildas delaktighet och rättigheter”, ”utsatta 
grupper” samt ”ledning, styrning och organisation”. Analysen har resulterat i 
förslag till ”Handlingsplan gällande stöd till riktade insatser inom området 
psykisk hälsa 2017”.  

Handlingar i ärendet 
Handlingsplan gällande stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 
2017 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 16  

Svar på motion om utökad valfrihet inom området 
personlig assistans 

Dnr 2016-000149  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att till kommunfullmäktige översända Vård och omsorgs utredning som 
socialnämndens svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig 
assistans,  

samt att föreslå kommunfullmäktige att motionen därmed ska anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har 2016-08-25 gett Vård och omsorg i uppdrag att bereda en 
motion från Leif Göthed (S), Per Fridberg (MP) och Jörgen Persson (V). 
Motionen handlar om att utveckla ett kommunalt alternativ inom personlig 
assistans. 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att 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 2016-05-11, § 72, att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning.  

Genomförd utredning visar att ett återinförande av kommunen som utförare av 
personlig assistans inte ryms inom socialnämndens budget och skulle därmed 
kräva ett extra tillskott av ekonomiska medel. 

I utredningen framkommer det även att när utförandet av personlig assistans 
övergick från kommunal till privat regi så har kostnaderna för kommunen 
minskat, kvaliteten på insatserna höjts och företrädare för brukarna liksom 
personal har uppgivit att de i huvudsak är nöjda. 

Vård och omsorg bedömer därför att det just nu inte är aktuellt för Svedala 
kommun att ta fram ett handlingsprogram för att personlig assistans åter ska 
drivas i egen kommunal regi.  

Handlingar i ärendet 
KF § 72 2016-05-11 Motion om utökad valfrihet inom området personlig 
assistans   

SN § 70 2016-08-25 Motion om utökad valfrihet inom området personlig 
assistans   
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Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans, 2017-01-
05 

Beslut skickas till 
Akten 

Kommunfullmäktige 
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§ 17  

Arbetsmarknad extratjänst - Inventering av 
möjligheterna att anställa personer med 
anställningsstöd 

Dnr 2016-000258  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

överlämna informationen till utskottet för arbete och integration.  

Sammanfattning av ärendet 
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. Socialnämnden beslutade 2016-12-19 § 109 
att ge vård och omsorg uppdraget samt att uppdraget skulle redovisas till 
socialnämnden 2017-03-02.   

Det har visat sig att det finns en osäkerhet kring huruvida personer anställda 
med subventionerat anställningsstöd får utföra det arbete som är beslutat efter 
en biståndsbedömning. Dialog förs med Arbetsförmedlingen, arbete och 
integration samt kommunens HR-avdelning för att få klarhet i regelverket som 
gäller.  

Vård och omsorg kommer inte kunna genomföra en inventering förrän frågan är 
utredd.  

Handlingar i ärendet 
Sn 2016-12-19 § 109 

Ks Aoi 2016-11-21 § 64 

Beslut skickas till 
Akten 

Utskottet för arbete och integration 
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§ 18  

Betalningsansvar för internatkostnader vid 
externa skolplaceringar 

Dnr 2017-000055  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att uppdra åt Vård och omsorg att tillsammans med Utbildning utreda 
fördelningen av betalningsansvar vid internatkostnader i samband med externa 
skolplaceringar.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina 
behov, eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet 
ska utformas så att det stärker mottagarens möjligheter att leva ett självständigt 
liv. 

Skolor med internatboende 

Det finns idag skolor drivna av privata aktörer som i sin verksamhet driver ett 
parallellt internat till eleverna. Vissa av dessa aktörer ställer krav på att eleverna 
ska vara boende på internatet när de är inskrivna på skolan. Dessa internat har 
en kostnad som överskrider det inackorderingstillägg som eleven kan ha rätt till. 
Kostnaden för internat kan uppgå till 250.000 kr per termin. 

En genomgång av tidigare beslut visar att socialnämnden har ca en-två 
personer placerad per år på internat kopplat till skolplacering. 

Process idag 

Då elever har fritt skolsök är det upp till var och en att söka dessa skolformer 
och skolpengen följer eleven. Om eleven och föräldrarna inte har möjlighet att 
själva stå för kostnaden för internatet vänder de sig till socialtjänsten med en 
ansökan. Socialnämnden placerar barn och ungdomar hos externa vårdgivare. 
Placeringen sker då med bakgrund av att den unge har ett vårdbehov och 
behöver en placering för att uppnå skälig levnadsnivå. I vissa av de fall föräldrar 
söker bistånd för internatboendet så har eleven uteslutande ett behov av den 
särskilda skolformen och inte ett boende. Eftersom internatet är kopplat till 
skolan så är så är konsekvensen att eleven måste bo på internatet för att få 
tillgång till skolan. 

Konsekvens 

Konsekvensen blir att socialnämnden ansvarar för placeringskostnader som 
uteslutande är kopplade till ett behov av en särskild skolform och inte utifrån en 
social problematik eller ett behov av placering utanför hemmet.  
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Det finns exempel på andra gränssnitt. I Vellinge kommun finns en ordning där 
socialnämnden ansvarar för att utreda huruvida det finns ett vårdbehov. Innebär 
vårdbehovet att den unge behöver placeras utanför hemmet så ansvarar 
Socialnämnden för placeringsdelen och således kostnaden. Föreligger inget 
vårdbehov som innebär placering utanför hemmet så hanteras kostnaden av 
utbildningsnämnden. 

Behov 

En översyn bör göras för hur kostnaderna i beskrivna fall ska fördelas i 
framtiden. Vård och omsorg och Utbildning bör tillsammans ta fram och 
beskriva detta gränssnitt.  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 19  

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 
Föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1 

Dnr 2017-000048  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet omfattas av sekretess och förs i separat protokoll.  

 



 

 

14(20) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-03-02  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20  

Stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 2017 

Dnr 2017-000027  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreliggande förslag till hur stimulansmedlen för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen 2017 ska användas.  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade i juni 2015 om stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen. Satsningens omfattning var en miljard 2015 och kommer att 
vara två miljarder per år 2016-2018. Fördelningsnyckeln baseras på 
standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämningssystemet.  

Redovisningsskyldighet om hur medlen används finns gentemot 
Socialstyrelsen. Svedala kommun har erhållit stimulansmedel för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen med 3 miljoner kronor per år 2016-2018.  

Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde inom 
äldreomsorgen. Svedala kommun har i egenskap för sin verksamhet rekvirerat 
stimulansmedel enligt fördelningsnyckel för innevarande år. 

Kartläggning har gjorts inom Vård och omsorg var behovet av ökad bemanning 
finns. Förslag till beslut är att stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 2017 disponeras enligt följande: 

 Hemtjänst: 1,50 årsarbetare fördelat på de olika hemtjänstgrupperna 
(ökad sysselsättningsgrad för befintliga undersköterskor). 

 Holmagården: 1,50 årsarbetare (aktivitetshandledare, ökat 
aktivitetsutbud). 

 Toftaängen: 1,0 årsarbetare (aktivitetshandledare, ökat aktivitetsutbud). 

 Stella: 1 årsarbetare (aktivitetshandledare, ökat aktivitetsutbud). 

 Solgården: 1,50 årsarbetare (förstärkning av undersköterskor kvällstid 
och ökat aktivitetsutbud). 

 Rehabilitering: 0,75 årsarbetare (kvalitetsarbete).  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 21  

Utvärdering av kontaktpolitikeruppdraget 

Dnr 2015-000121  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ärendet bordläggs.  Ärendet behandlas vid nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Uppdraget för kontaktpolitiker har sett olika ut genom åren. 

2015-05-07 SN § 47 valdes mandatperiodens kontaktpolitiker. 2015-09-10 SN § 
80 beslutades vilka aktiviteter som skulle genomföras under 2015-2016. 
Samtidigt beslutades även att uppdraget skulle utvärderas i februari 2017. 

Utvärderingen visar att det har sett väldigt olika ut huruvida de beslutade 
aktivisterna har genomförts eller inte.   

Förslag till en ny struktur för uppdraget som kontaktpolitiker har tagits fram. 
Förslaget innebär följande: 

Politiker väljer område vid mandatperiodens början. Om politiker avslutar sitt 
uppdrag innan mandatperiodens slut tar den nya ledamoten samma plats som 
den tidigare hade. 

Två gånger per mandatperiod beslutas om ny aktivitetsplan. Förslag till ny 
aktivitetsplanen tas fram av verksamhetsstrateg i samråd med områdeschefer. 
Socialnämnden beslutar sedan om planen. 

I anslutning till det sammanträdet fördelar kontaktpolitikerna själva aktiviteterna 
mellan sig. Max 2 kontaktpolitiker per aktivitet. Fördelningen återrapporteras 
sedan till verksamhetsstrateg. 

Listan över aktiviteter skickas sedan ut till enhetscheferna. Enhetcheferna tar 
kontakt med respektive listad kontaktpolitiker för att komma överens om när 
beslutad aktivitet ska genomföras. 

Efter utfört uppdrag ska en rapport skrivas av kontaktpolitikern och sedan 
lämnas till verksamhetsstrateg. Rapporten biläggs till nästkommande 
sammanträde i socialnämnden. Kontaktpolitikern ges där möjlighet att berätta 
mer om besöket. 

Strukturen för kontaktpolitikeruppdraget utvärderas vid mandatperiodens slut.  

Handlingar i ärendet 
Utvärdering samt nytt förslag kontaktpolitiker, 2017-02-16 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar på att ärendet ska bordläggas.     
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar socialnämnden om de kan besluta i enlighet med yrkandet. 
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar bordlägga ärendet.     

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 22  

Vård och omsorg informerar 

Dnr 2017-000009  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
- konsulter på IFO 

Det är just nu två konsulter inne på IFO 

- kö särskilt boende 

Det är ingen kö till särskilt boende 

Beslut skickas till 
Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-03-02  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 23  

Remiss från plan- och exploateringsutskottet 

Dnr 2017-000056  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

uppdra åt vård och omsorg att formulera ett svar på remissen till 
nästkommande sammanträde, 2017-03-23. 

Sammanfattning av ärendet 
Veidekke Bostad AB har i skrivelse 2017-01-27 anhållit om att få uppföra ett 
särskilt boende med preliminärt 54 bostäder samt 8 trygghetsbostäder på de 
fastigheter som omfattas av exploateringsavtal mellan Svedala kommun och 
Veidekke Bostad AB. 

Plan- och exploateringsutskottet skickar ärendet på remiss till socialnämnden 
för yttrande senast 2017-03-31. Ärendet kommer först att behandlas på 
socialnämnden 2017-03-02 och beslut om yttrande till plan- och 
exploateringsutskottet kommer att fattas på socialnämnden 2017-03-23. 

Henry Fors från Brinova presenterar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
PLEX § 13, 2017-02-15 

Ang. exploateringsavtal omfattande Segestrand 2017-01-27 med bilagor 

Karta, utdrag från exploateringsprogrammet 

Beslut skickas till 
Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-03-02  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24  

Delegerade ärenden 

Dnr 2017-000010  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen om fattade delegationsbeslut och att lägga den 

till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har delegerat viss beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt socialnämndens delegationsförteckning. Dessa beslut ska 
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva 
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla 
delegering.  

Anmälan av följande delegationsbeslut till socialnämnden 2017-02-03: 

Delegerade ärenden enligt listor sidnr 44-93 för perioden 2017-01-01 - 2017-01-
31 samt 

Delegerade ärenden, dödsboanmälan sidnr 94-100 för perioden 2016-01-01 - 
2016-12-31. 

Delegerade ärenden för perioden finns tillgängliga vid sammanträdet 

Beslut skickas till 
Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-03-02  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25  

Skrivelser och meddelanden 

Dnr 2017-000047  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 

2017-02-15 § 17 Svar på medborgarförslag om att återskaffa 
habiliteringsersättning/flitpeng i Svedala kommun   

2017-01-18 § 13 Motion om att utveckla och tillskapa dagverksamhet på 
Solgården i Klågerup 

2017-01-18 § 14 Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej 
verkställda beslut  

Socialstyrelsen 

Ekonomisk redovisning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom 
den sociala barn- och ungdomsvården, dnr Sn 16.166 

Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 
2016, dnr Sn 15.146 

Stimulansmedel för kunskapssatsning för baspersonal i äldre- och 
funktionshindersomsorgen 2016, dnr Sn 16.30 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

Välkomstbrev – Strategi för hälsa 2017-01-20 

Meddelande från styrelsen – Handlingsplan för samverkan vid genomförande 
av vision e-hälsa 2025, dnr Sn 16.80 

Övrigt 

2017-01-11 Synpunkt Toftaängen samt svar 2017-01-16   

Årsstatistik 2016 Riksfärdtjänst 

2017-01-23 Förfrågan om personligt ombud samt svar 2017-02-20 

2017-02-21 Förfrågan om personligt ombud samt svar 2017-02-21 

Beslut skickas till 
Akten 

 


