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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23

Plats och tid

Naverlönnsalen, måndagen den 23 oktober 2017 kl 18:30-21:20

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Tjänstgörande ersättare

Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande

Se närvarolista på sida 2

Justerare

Carin Falck

Justeringens plats och datum

Vård och omsorg, Svedala kommunhus, 2017-10-30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Moa Blom

Ordförande
Per Mattsson
Justerare
Carin Falck

Anslagsbevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-10-23

Anslaget sätts upp

2017-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Vård och omsorg, Svedala kommunhus

Anslaget till och med

2017-11-22

Underskrift
Moa Blom
Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 105-112
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23

Närvarolista

Beslutande
Ledamöter
Per Mattsson (M), Ordförande
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande
Torbjörn Sköld (S), 2:e vice ordförande
Eva Magnusson (C)
Tommy Rosenberg (SD)
Ewa Lennerling (M)
Tjänstgörande ersättare
Göran Malmberg (S) ersätter Leif Göthed (S)
Carina Engström (L) ersätter Daniel Forsberg (MP)
Eva Borgelin (SD) ersätter Ingrid Pedersen (SD)

Ersättare och insynsplatser
Anne Jönsson (M)
Dan Nilsson (M)
Jörgen Persson (V) insynsplats

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.)
Teresa Fridell, kanslichef § 105
Kristina Larsen, kanslisekreterare § 105
Bengt Persson, budget- och redovisningschef § 105
Joakim Thuresson, administrativ chef § 105
Per-Olof Lindgren, teknisk nämnds ordförande § 105
Sara Ripa, ledamot kommunstyrelsen § 105
Ingegerd Eriksson, ledamot kommunfullmäktige § 105
Leif Nordberg, ordförande moderaterna § 105
Andreas Axelsson, åhörare § 105
Per Tranström, Skånetrafiken § 105
Titti Unosdotter, Skånetrafieken § 105
Gertrud Hansson, medborgare §§ 105-106
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller, §§ 105-106
Emma Nilsson, HR-specialist § §105-109
Moa Blom, verksamhetsstrateg
Anna Borgius, socialchef

M
S
SD
L

Moderata samlingspartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Liberalerna

Ordförandes signatur

BP
MP
C
V

Barapartiet
Miljöpartiet
Centerpartiet
Vänsterpartiet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23

Ärendelista
§ 105

Information om färdtjänst, Skånetrafiken ............................................................. 4
§ 106

Svar på medborgarförslag om översyn av de orättvisa
hyressättningarna på demensboende i Svedala kommun ................................... 5
§ 107

Svar på övrig fråga 2017-04-27 - Systematiskt arbetsmiljöarbete ....................... 7
§ 108

Verksamhetsmål för arbetsmiljöarbetet i socialnämnden 2017-2018 ................... 8
§ 109

Underlag till kommunövergripande handlingsplan för heltid som norm ................ 9
§ 110

Ansökan om deltagande i kommunala funktionsrättsrådet ................................ 11
§ 111

Vård och omsorg informerar.............................................................................. 13
§ 112

Delegerade ärenden ......................................................................................... 14

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4(14)

SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23

§ 105

Information om färdtjänst, Skånetrafiken
Dnr 2017-000233

Beslut
Socialnämnden beslutar
att fatta beslut i frågan vid nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i mars 2016 kanslienheten i uppdrag att utreda och
undersöka möjligheten att träffa avtal med Skånetrafiken om utförande av
färdtjänst inklusive legitimering av pågående avtalstid, det vill säga från och
med den 1 februari 2019, inklusive arbetsrättsliga frågor.
Arbetsgrupper från Svedala kommun och Region Skåne har träffats ett antal
gånger för att förbereda ett underlag för beslut om färdtjänstutövandet ska
övergå i regional regi.
Arbetsgruppen har granskat och jämfört befintliga styrdokument som
respektives bestämmelser för färdtjänst och praxis, med det målet att en
eventuell övergång sker så smidigt som möjligt för färdtjänstresenärerna.
Gruppen har identifierat både för- och nackdelar för färdtjänstresenären och
Svedala kommun vid en eventuell övergång till färdtjänstutövare i regional regi.
Arbetsgruppen rekommenderar att färdtjänsten övergår i regional regi.
Representanter från Skånetrafiken medverkar.

Handlingar i ärendet
Skånetrafikens färdtjänst, broschyr
Utredning om färdtjänst i egen eller regional regi, överlåtelse till Skånetrafiken
2017-10-20

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23

§ 106

Svar på medborgarförslag om översyn av de
orättvisa hyressättningarna på demensboende i
Svedala kommun
Dnr 2017-000148

Beslut
Socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom förslag till svar på medborgarförslaget samt
att föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses besvarat med
hänvisning till:
Hyrorna i socialnämndens särskilda boende ska fastställas till ett skäligt belopp
med hänsyn till lägenhetens bruksvärde. Det som påverkar bruksvärdet är
bland annat storlek, modernitetsgrad, planlösning, standard men också sådant
som förmåner knutna till lägenheten i form av gemensamhetslokaler och
förvaringsutrymme. Också faktorer som husets allmänna läge, boendemiljön i
stort och närhet till kommunikationer påverkar bruksvärdet. Samtliga på
bruksvärdet inverkande faktorer skall bedömas objektivt och utan avseende på
den enskilde hyresgästens behov. Detta är alternativet som vård och omsorg
förespråkar. Vård och omsorg anser därför inte att den modell för hyressättning
som föreslås i medborgarförslaget ska införas.

Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag inkommit den 22 maj 2017 föreslås att boende på särskilda
boenden i kommunen ska få ett kvadratmeterpris som hyra oavsett var i
kommunen som den boende anvisats plats. Till hyran kan eventuellt ett rimligt
tillägg göras för något som inte alla boende på särskilda boenden i kommunen
har.
Förslagsställaren anför att hyrorna för lägenheterna på de olika boenden i
kommunen skiljer sig mycket och att denna skillnad inte alltid är kopplad till
lägenhetens storlek. Förslagsställaren önskar därför att kommunen gör en
översyn av hyrorna och att dessa istället skulle kunna utgå efter antal
kvadratmeter.
Förslagsställaren närvarar på sammanträdet.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag om orättvis hyressättning, 2017-05-22
Svar på medborgarförslag, verksamhetscontroller Vård och omsorg 2017-10-12

Beslut skickas till
Förslagsställaren
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23

Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23

§ 107

Svar på övrig fråga 2017-04-27 - Systematiskt
arbetsmiljöarbete
Dnr 2017-000126

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet samt
att rapportering till socialnämnden ska ske två gånger per år.

Sammanfattning av ärendet
Leif Göthed (S) önskade att socialnämnden skulle få regelbundna rapporter
avseede arbetsmiljöarbetet eftersom det är socialnämnden som har det yttersta
arbetsmiljöansvaret. Information om tillbudsrapporter och olycksfallsrapporter
bör delges socialnämnden med viss regelbundenhet.
Socialnämnden beslutade 2017-04-27 att Vård och omsorg ska presentera en
sammanställning av inkomna tillbuds- och olycksfallsrapporter samt att
socialnämnden vid den presentationen ska besluta om rapporteringens
regelbundenhet.
HR-specialist Emma Nilsson presenterar en rapport.

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23

§ 108

Verksamhetsmål för arbetsmiljöarbetet i
socialnämnden 2017-2018
Dnr 2017-000164

Beslut
Socialnämnden beslutar
att under punkt 3, rubrik Aktivitet: anta ny formulering vad gäller meningen:
”Varje enhet ska avsätta viss procent av arbetstiden till kompetensutveckling,
tidsaspekten planeras i förhållande till verksamhetens behov”
till att
”Varje verksamhetsområde ska ha en utbildningsplan där
kompetensutvecklingen är anpassad till verksamhetens behov”.
att i övrigt anta de övergripande verksamhetsmålen för arbetsmiljöarbetet 20172018

Sammanfattning av ärendet
Övergripande verksamhetsmål för arbetsmiljöarbetet 2017-2018 är framtagna
och kan antas i sin helhet av respektive nämnd, alternativt anpassas till
verksamhetens förutsättningar och behov. Antagna mål och därtill kopplade
aktiviteter ska därefter införas i samverkanssystemet så att arbetsgivare och
fack gemensamt kan verka för att aktiviteterna genomförs och målen uppnås.
Måluppfyllelse och resultat ska följas upp av respektive nämnd i takt med att
aktiviteterna genomförs samt rapporteras till kommunstyrelsens personalutskott
årligen i samband med årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete på
kommunövergripande nivå. Respektive samverkan på verksamhetsnivå ska
följa upp sitt resultat och mål-uppfyllelsen för kommunen som helhet ska
presenteras på kommuncentral samverkan i takt med att aktiviteterna har
genomförts. Målen i ”Arbetsmiljöpolicy för Svedala kommun” kommer att under
hösten diskuteras och arbetas med vid respektive APT ut i verksamheterna.

Handlingar i ärendet
Arbetsmiljöpolicy för Svedala kommun, 2017-05-17
2017-05-17 § 80 kommunfullmäktige Arbetsmiljöpolicy för Svedala kommun

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23

§ 109

Underlag till kommunövergripande handlingsplan
för heltid som norm
Dnr 2017-000147

Beslut
Socialnämnden beslutar
att översända socialnämndens underlag till den kommunövergripande
handlingsplanen för heltid som norm till personalutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Underlaget till den kommunövergripande handlingsplanen är framtagen
tillsammans med facklig part och samtliga medarbetare har fått möjlighet att
besvara en enkät. I enkäten har det getts möjlighet att lämna synpunkter kring
bland annat vinster och farhågor med ökat heltidsarbete. Alla medarbetare som
idag arbetar deltid har fått uppge om de önskar arbeta heltid eller inte. Utifrån
nulägesanalysen så kan vi se att det är ungefär hälften av våra medarbetare
som vill arbeta heltid. Kommuner har valt olika lösningar för hur ett införande av
heltid som norm/rätt till heltid ska se ut vilket troligtvis beror på de olika
förutsättningarna som finns bland kommuner, exempelvis storlek, grad av
verksamhet på entreprenad, organisationsuppbyggnad m.m. Gemensamt för de
kommunerna är att de i någon form använder sig av delade turer, något som
Vård och omsorg inte förespråkar.
Inom kommunen finns det också olika förutsättningar för att införa heltid som
norm. Det som främst skiljer sig åt mellan Vård och omsorg och kommunens
övriga verksamheter är att Vård och omsorg bedriver verksamhet dygnet runt,
årets alla dagar. Det är viktigt att fortsätta skapa hälsosamma scheman för
medarbetarna där tid för återhämtning finns.
Det anses som viktigt att utgå ifrån frivillighet, detta för att skapa goda
ambassadörer för heltidsarbete samt att fortsätta arbetet som attraktiv
arbetsgivare.
Ett införande av heltid som norm beräknas kosta drygt 5 miljoner kronor (82
medarbetare) eller ca 10 miljoner kronor (hälften av medarbetarna) sett till de
personer som idag vill gå upp på heltid. Dock är beräkningen endast en
bedömning då det är flera parametrar som möjligt kan påverka kostnaden. Som
kostnadsberäkningen visar är det en kostnadskrävande reform. Införandet bör
utföras i etapper för att under införandet kunna utvärdera bland annat följande:
•
•
•

Ordförandes signatur

Andelen medarbetare som önskar att gå upp till heltid
Verksamhetens förmåga att ersätta visstidsanställda med de
tillsvidareanställdas utökade sysselsättningsgrad
Förmågan att i övrig effektivt använda medarbetarens utökade arbetstid.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23

Handlingar i ärendet
Handlingsplan vård och omsorg 2017-10-13
2017-05-11 § 14 Kommunstyrelsens personalutskott, heltid som norm

Beslut skickas till
Kommunstyrelsens personalutskott
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23

§ 110

Ansökan om deltagande i kommunala
funktionsrättsrådet
Dnr 2017-000208

Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Eva Karlsson och Stefan Bauer till ordinarie ledamöter för Svedala
anhörigförening i det kommunala funktionsrättsrådet, samt att utse Monica
Ribbnäs till ersättare för Svedala anhörigförening i det kommunala
funktionsrättsrådet.
att utse Tomas Bengtsson och Catharina Sunnanväder till ordinarie ledamöter
för den ideella föreningen Caos Café i det kommunala funktionsrättsrådet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21 § 103 att inrätta ett kommunalt
funktionsrättsråd.
För att delta i funktionsrättrådet behöver man uppfylla följande:
Varje politiskt obunden handikapporganisation, öppen för alla, som har en i
kommunen etablerad förening/avdelning representeras av två ledamöter samt
minst en ersättare. Ansökan till rådet görs till socialnämnden som beslutar om
inträde.
Ledamöterna och ersättarna ska vara mantalsskrivna i kommunen. Respektive
organisation utser själva sina representanter.
Svedala anhörigförenings förslag på ledamöter och ersättare:
Ledamot Eva Karlsson, Svedala
Ledamot Stefan Bauer, Svedala
Ersättare Monica Ribbnäs, Svedala
Den ideella föreningen Caos Café förslag på ledamöter:
Ledamot Tomas Bengtsson
Ledamot Catharina Sunnanväder

Handlingar i ärendet
Ansökan om deltagande i kommunala funktionsrättsrådet, 2017-09-29 Den
ideella föreningen Caos Café
Ansökan om deltagande i kommunala funktionsrättsrådet, 2017-09-25 Svedala
Anhörigförening

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12(14)

SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23

Beslut skickas till
Ledamot Eva Karlsson, Svedala
Ledamot Stefan Bauer, Svedala
Ersättare Monica Ribbnäs, Svedala
Ledamot Tomas Bengtsson
Ledamot Catharina Sunnanväder
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13(14)

SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23

§ 111

Vård och omsorg informerar
Dnr 2017-000009

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kö särskilt boende
Det är ingen kö till särskilt boende
Konsulter IFO
Det är inga konsulter inne på grund av vakanta tjänster. Det har inte skett
någon uppsägning på IFO under de senaste fem månaderna
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har gjort inspektion på Holmagården, Toftaängen och inom
hemtjänsten. Återkoppling kommer att ske till presidie och berörda chefer i
vecka 44.
Seniordagarna
Det har varit seniordagar i kommunen, det var tre dagar med aktiviteter. Årets
seniorinspiratör Knut E Magnusson prisades bland annat.

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23

§ 112

Delegerade ärenden
Dnr 2017-000010

Beslut
Socialnämnden beslutar
att ha tagit del av informationen om fattade delegationsbeslut och att lägga dem
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 för perioden 2017-09-01 - 2017-09-30 till
socialnämnden 2017-10-23:
Tf socialchef
Sekretess vid utlämnande av handling, pt 4:09 D1 2017-10-06
Individärenden IFO
s. 460-478
Färdtjänst och riksfärdtjänst
s. 496-499
Individärenden LSS
s. 489
Individärenden ÄO
s. 459, 479-488
Avgiftsbeslut
s. 490-494, 500-505
Personalärenden
s. 495

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

