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Plats och tid

Naverlönnsalen, tisdagen den 12 juni 2018 kl 18:30-20:50

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Tjänstgörande ersättare

Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande

Se närvarolista på sida 2

Justerare

Leif Göthed

Justeringens plats och datum

Svedala kommunhus, Vård och omsorg, 2018-06-19

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Moa Blom

Ordförande
Per Mattsson
Justerare
Leif Göthed

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

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Anslaget sätts upp

2018-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Svedala kommunhus, Vård och omsorg

Anslaget till och med

2018-07-13

Underskrift
Moa Blom
Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 58-71
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Närvarolista

Beslutande
Ledamöter
Per Mattsson (M), Ordförande
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande
Ewa Dahl (M)
Eva Magnusson (C)
Leif Göthed (S)
Tommy Rosenberg (SD)
Daniel Forsberg (MP)
Ingrid Pedersen (SD)
Tjänstgörande ersättare
Karl-Erik Evgård (S) ersätter Torbjörn Sköld (S)

Ersättare och insynsplatser
Anna Netterheim (M)
Anne Jönsson (M)
Carina Engström (L)
Eva Borgelin (SD)
Caroline Gullstrand (SD)
Jörgen Persson (V) insynsplats

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.)
Emma Nilsson, HR-specialist §§ 58-59
Bengt Persson, budget- och redovisningschef §§ 58-62
Maria Danielsson, områdeschef
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller
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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Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-12

§ 58

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete till
socialnämnden
Dnr 2018-000147

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
HR-specialist Emma Nilsson presenterar den årliga uppföljningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet 2017.

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2018-06-12

§ 59

KIA - information till socialnämnden
Dnr 2018-000146

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Information om tillbudsrapporter och olycksfallsrapporter delges socialnämnden
två gånger per år.
HR-specialist Emma Nilsson presenterar en sammanställning av inkomna
tillbuds- och olycksfallsrapporter.

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2018-06-12

§ 60

Ekonomisk delårsuppföljning efter fyra månader
Dnr 2018-000015

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden redovisar ett positivt periodresultat efter 4 månader på knappt 1
mnkr.
Budget och redovisningschef Bengt Persson redovisar uppföljningen.

Handlingar i ärendet
Ekonomisk uppföljning januari-april 2018

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Redovisning av medel Emilia Persson
Dnr 2018-000154

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Det föreligger redovisning av hur medel från Emilia Perssons donation har
använts. Budget- och redovisningschef Bengt Persson redovisar.

Handlingar i ärendet
Användning av medel från Emilia Persson, 2018-04-24

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Heltid som norm, delrapportering från
försöksprojekt
Dnr 2018-000150

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Områdeschef Maria Danielsson informerar om försöksprojekt för heltid som
norm på Toftaängen.
På Toftaängen har det varit 14 personer av totalt 36 personer som har varit
intresserade av att öka sin tjänstgöringsgrad till 100 procent. Det ger en
merkostnad på 1,4 miljoner per år. Det kan jämföras med kostnaden för vikarier
på Toftaängen för 2017 som låg på 1,7 miljoner kronor. Inom verksamhet som
kräver ständig bemanning måste det finnas vikarier, det är inte möjligt att täcka
all frånvaro med ökad tjänstgöringsgrad hos redan anställd personal. De
anställda räcker inte till för att täcka all den tiden.
För att kunna använda personalen på mest effektivt sätt krävs att området som
personalen ingår i vidgas, eventuellt kommer det krävas en
kommunövergripande anställning. Det kommer också innebära att samordning
av hur arbetet ska förläggas kommer att krävas.
Det är alltid möjligt att låta personalen användas till kvalitetshöjning av
verksamheten men för det krävs det politiska beslut och utökad budget.

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Rapporter från politiska kontaktpersoner,
kontaktpolitiker socialnämnden
Dnr 2017-000263

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera information till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
2017-03-23 beslutade socialnämnden om kontaktpolitikeruppdraget. Alla
politiker tilldelades ett område och aktivitet. Aktiviteten ska genomföras någon
gång under 2017 eller 2018. Det beslutades även att det var respektive
enhetschef som skulle ta den första kontakten med utsedd politiker för att
bestämma när och hur aktiviteten skulle genomföras.
Det har inkommit 5 rapporter. De är ifrån Furen 2, Stella/Nova, Juvelen,
Solgården och Holmagården. En del besök är inplanerade och en del besök har
genomförts men utan återrapportering.

Handlingar i ärendet
Sammanställning återrapport kontaktpolitiker, 2018-05-03

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-12

§ 64

Återkoppling - motion om att utveckla och
tillskapa dagverksamhet på Solgården i Klågerup
Dnr 2016-000116

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet samt,
att översända densamma till motionärerna.

Sammanfattning av ärendet
Ambjörn Hardenstedt (S), Lars Lundgren (MP) och Jörgen Persson (V) har
lämnat in en motion som handlar om öka utbudet av aktiviteter för seniorer i
Klågerup. Utifrån den motionen beslutades det att en kartläggning skulle
genomföras för att undersöka intresset av att skapa en ny mötesplats på
Solgården i Klågerup.
Det har hållits två försök till dialogmöten med seniorer i Klågerup. Informationen
om mötena har spridits via uppsatta affischer, Svedala kommuns hemsida och
Facebook, SvedalaNytt, Pensionärsrådet samt andra föreningar.
Första tillfället hölls i slutet av sommaren 2017 och då kom det tre personer.
Andra tillfället hölls i april 2018 och vid det tillfället kom det två personer, varav
en var ny. Inför andra tillfället fick även de tre personerna som kom på första
tillfället möjlighet att sprida informationen i sina nätverk.
Vid båda tillfällena diskuterades det mycket kring varför det var dålig
uppslutning på mötena samt vad en dagcentral skulle kunna innehålla.
Vård och omsorg konstaterar dock med tanke på det sviktande underlaget att
det tyvärr inte finns ett tillräckligt stort intresse bland seniorerna i Klågerup för
att starta en dagcentral.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2017-01-18 § 13
Kommunfullmäktige 2016-04-13 § 58

Beslut skickas till
Ambjörn Hardenstedt (S)
Lars Lundgren (MP)
Jörgen Persson (V)
Akten
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2018-06-12

§ 65

Överenskommelse för psykisk hälsa 2018, PRIO
Dnr 2018-000149

Beslut
Socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom handlingsplan för utveckling av insatser inom området
psykisk hälsa 2018.

Sammanfattning av ärendet
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under flera år årligen
träffat överenskommelser inom området psykisk ohälsa/hälsa.
Överenskommelsen för 2018 bygger på tidigare års överenskommelser. Den är
en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av medel från Staten
och där SKL bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och landsting/regioner.
Det krävs ett långsiktigt arbete för att förändra området psykisk hälsa.
I samverkan ska kommuner och landsting/regioner göra ett utvecklingsarbete
inom området psykisk hälsa. Överenskommelsen mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) 2018 omfattar 1 414 miljoner, 729 000 kronor
är fördelat till Svedala kommun.
Enligt överenskommelsen ska planen omfatta fem fokusområden: 1.
Förebyggande och främjande arbete 2. Tillgängliga och tidiga insatser 3.
Enskildas delaktighet och rättigheter 4. Utsatta grupper 5. Ledning, styrning och
organisation.
Senast den 31 oktober 2018 ska kommunen inkomma med en redogörelse för
aktuell analys, målsättning och handlingsplan samt en redovisning av hur de
resurser som erhållits 2018 har använts.

Handlingar i ärendet
Handlingsplan 2018 för utveckling av insatser inom området psykisk hälsa,
2018-06-01

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN
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Sammanträdesdatum: 2018-06-12

§ 66

Organisationsförändring, återtagande av
personellt och ekonomiskt ansvar av städservices
medarbetare med för närvarande placering inom
vård och omsorg
Dnr 2018-000148

Beslut
Socialnämnden beslutar
att från och med den 1 september 2018 överta personellt och ekonomiskt
ansvar för de medarbete inom städservice som idag är placerade inom Vårdoch omsorg,
att föreslå kommunstyrelsen överföra 507tkr för år 2018 samt 1013tkr för år
2019 från teknisk nämnd till socialnämnden,
att anmoda kommunstyrelsen att utreda serviceenhetens utformning och
framtid, samt
att skicka beslutet för kännedom till miljö- och teknik.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorg har för avsikt att återta personellt och ekonomiskt ansvar för
de medarbetare inom städservice som idag är placerad inom Vård- och
omsorg. Totalt är 3,5 årsarbetare berörda. Förändringen föreslås träda i kraft
den 1 september 2018.
Vård och omsorg anser att det skulle skapa större flexibilitet och
beställarnöjdhet om städningen utförs av den egna verksamheten. Detta
möjliggörs genom att vård och omsorgs enhetschefer för särskilda boende även
har ansvar för personal som städar på boendet.
Bedömningen är att vård och omsorg genom att själva ansvara för städningen
lättare kan omfördela personal efter behov. Idag är städningen ojämnt fördelat
mellan olika särskilda boenden. Till exempel är det endast Toftaängen som
hade hjälp med städ av de boendes rum. Toftaängen har totalt två årsarbetare
till sitt förfogande. Däremot har städningen på boendet Stella ombesörjts av
vård och omsorgs omvårdnadspersonal. Kombinationstjänster med städ och
omvårdnad skulle även möjliggöra att fler medarbetare i framtiden kan arbeta
heltid. Det har varit mycket goda resultat vid tillsyn från miljö och teknik på de
lokaler där omvårdnadspersonal utför städningen.
I budget 2018 finns 1498 tkr inlagt för personalkostnader inom städ mot vårdoch omsorg samt 80 tkr för materialkostnader. Det är budgeterat 3,71 tjänster
på nio objekt. Då vård- och omsorg tar över sju av nio objekt följer inte samtliga
3,71 tjänster med över. De två objekt som ska vara kvar hos serviceenheten är
Navet och Stationshuset. Dessa två objekt motsvarar 0,1375 tjänster. Det
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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innebär att 3,5725 av 3,71 tjänster flyttas över, eller 96,3 %. Därmed flyttas
1442,6 tkr av personalkostnaderna över (1498*0,963=1442,6) tillsammans med
77 tkr av en total materialkostnad på 80 tkr (80*0,963=77). Det innebär en total
ramöverföring på 1519,6 tkr vilket har avrundats till 1520 tkr. Då ändringen
föreslås träda i kraft 1 september 2018 blir det en överföring på 507 tkr i år och
1013 tkr nästa år

Handlingar i ärendet
Organisationsförändring – återtagande av personellt och ekonomiskt ansvar av
städservices medarbetare med för närvarande placering inom vård och omsorg
2018-05-31

Yrkanden
Ordförande Per Mattsson (M) yrkar följande tillägg till liggande förslag
att anmoda kommunstyrelsen att utreda serviceenhetens utformning och
framtid.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2018-06-12

§ 67

Översiktsplan 2018 för Svedala kommun
Dnr 2017-000247

Beslut
Socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom skrivelsen samt
att översända beslutet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden yttrade sig i samrådet för översiktsplanen 2018 2017-12-07 §
128. Socialnämnden har nu möjlighet att yttra sig över utställningsförslaget. Det
har inkommit önskemål om att yttrandet ska kompletteras med vikten av att det
planeras för parkeringar i anslutning till lägenheter, vårdcentraler, butiker m.m.
Socialnämndens yttrande över utställningsförslaget
I översiktsplanen framgår att inriktningen är ca 30 000 invånare år 2045 vilket
skulle innebära en ökning med ca 9 000 nya invånare jämfört med idag. Det
framkommer även att utbyggnaden av bostäder är koncentrerad till tätorterna
Svedala, Bara och Klågerup.
Svedala är en växande kommun och för att ge nya kommuninvånare bra
service planeras och byggs det på olika platser runtom i kommunen. När antalet
kommuninvånare ökar innebär det även att fler är i behov av insatser från Vård
och omsorg. Fler barn, vuxna och familjer kommer att behöva stöd från individ
och familjeomsorgen likaså kommer det att vara fler som är i behov av insatser
enligt LSS för att klara sin vardag.
I översiktsplanen framkommer det även att den äldre befolkningen kommer att
öka vilket leder till ”en ökad efterfrågan på lägenheter nära centrum med
offentlig och kommersiell service som exempelvis bibliotek, butiker,
restauranger och caféer samt hemtjänst, vårdcentral och liknande. Det är viktigt
att det finns träffpunkter på olika platser i centrum och nära boendet”. Den äldre
befolkningen ger även ett ökat behov av särskilda boenden samt andra
boendeformer för äldre.
En viktig aspekt är den fysiska miljön och dess tillgänglighet, det är viktigt att
den planeras och utformas så att den också fungerar för äldre och för
människor med olika funktionsnedsättningar eller funktionshinder. Det är också
viktigt att det finns parkeringar att tillgå i närheten av både lägenheter,
vårdcentraler och butiker m.m.

Handlingar i ärendet
Utställningsförslaget finns att ta del av digitalt på kommunens webbplats
http://www.svedala.se/oversiktsplan-2018
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda
beslut enligt 9 § LSS samt Rapportering enligt 16
kap 6f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
SoL kvartal 1
Dnr 2018-000144

Beslut
Socialnämnden beslutar
att översända rapporten till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 16 kap 6f § SoL samt 28 f-g § LSS så ska socialnämnden rapportera alla
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till
Inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige samt kommunens
revisorer.
Rapportering ska ske kvartalsvis och innehålla vilken typ av bistånd beslutet
gäller och hur många dagar som har förflutit sedan dagen för beslutet.
Vård och omsorg har för kvartal 1 2018 följande att rapportera:
SoL:
Två ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller öppenvårdsinsats (220
dagar) samt kontaktperson (181 dagar).
LSS:
Tre ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller korttidsvistelse (297
dagar) samt två avlösning i hemmet (122 respektive 110 dagar).

Handlingar i ärendet
Rapportering enligt 16 kap 6f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
SoL, 2018-04-25
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, 201804-25
Socialnämndens utskott § 49, 2018-05-24

Beslut skickas till
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Vård och omsorg informerar
Dnr 2018-000014

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
-

Kö särskilt boende

Det är 16 personer i kö till särskilt boende.
-

Stödboende för barn och unga

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har inkommit med beslut i ärendet
avseende stödboende för barn och unga. Sedan den 1 juni har kommunen
övertagit stödboendet då de inte hade tillstånd hos IVO. Avtalet sträcker sig till
den 31 december 2018 och därefter kommer ungdomarna att placeras i
lägenheter.

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Skrivelser och meddelanden
Dnr 2018-000141

Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige
2018-04-25 § 28, Årsredovisning 2017 för Svedala kommun
2018-04-25 § 41, Valärenden
2018-04-25 § 47 Motion om IT stöd för äldre
Kommunstyrelsen
2018-05-07 § 101, Intern kontrollplan 2017, Svedala kommun
2018-05-07 § 104, Årlig rapportering av genomförandet av
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, dricksvatten, vatten och avlopp,
planering, tillsyn och prövning
2018-05-28 § 134 Intern kontrollplan 2018, Svedala kommun
2018-05-28 § 137 Preliminära budgetramar 2019-2021 för Svedala kommun
2018-05-28 § 148 Årsredovisningar samt revisionsberättelser 2017 för av
kommunen förvaltade stiftelser

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Anmälan av delegationsbeslut
Dnr 2018-000013

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 2018-04-01 – 2018-0430:
Socialnämndens ordförande
Föreningsbidrag BRIS region Syd 1000kr för år 2018. Pt E1a
Föreningsbidrag SKPF AVD 105 49 625 1000kr för år 2018. Pt E1a
Socialnämndens presidium
Föreningsbidrag Svedala Anhörigförening 25 875kr för år 2018. Pt E1a
Socialchef
Tilldelning av brandskyddsansvar, dnr SN2018/30, Arbete och integration
Tilldelning av brandskyddsansvar, dnr SN2018/30, Äldreomsorg, HSL, LSS och
socialpsykiatri
Individärenden IFO
s. 211-225
Färdtjänst
s. 226-227
Individärenden LSS
s. 228
Individärenden ÄO
s. 229-237
Avgiftsbeslut
s. 238-243
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Personalärenden
s. 248
Alkoholärenden
Tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap, PGA of
Sweden National AB
Anmälan av följande delegationsbeslut för perioden 2018-05-01 – 2018-0531:
Individärenden IFO
s. 249-264
Färdtjänst
s. 265-266
Individärenden LSS
s. 269
Individärenden ÄO
s. 270-277
Avgiftsbeslut
s. 278-282
Personalärenden
s. 284
Alkoholärenden
Tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten, Törringelund
AB

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

