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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-15

Plats och tid

Heminsatsernas hus, torsdagen den 15 november 2018 kl 18:30-21:00

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, 2018-11-22

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Moa Blom

Per Mattsson

Carin Falck

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-15

Anslaget sätts upp

2018-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Vård och omsorg, Svedala kommunhus

Underskrift

Ordförandes signatur

Anslaget till och med

2018-12-17

Moa Blom
Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 98-106
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-15

Närvarolista

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

Ersättare och insynsplatser
Anna Netterheim (M)
Anne Jönsson (M)
Eva Borgelin (SD)
Caroline Gullstrand (SD)
Jörgen Persson (V) insynsplats §§ 98-101

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.)
Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 98-101
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller
Moa Blom, verksamhetsstrateg
Leena Berlin Hallrup, 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: 2018-11-15

Ärendelista
§ 98
§ 99

§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106

Information om vård- och omsorgscollege........................................................... 4
Rapportering om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård ............................................................................................. 5
Rapportering om hälso- och sjukvårdsavtalet (HS-avtal) ..................................... 6
Hjälpmedelsguiden Skåne .................................................................................. 7
Höjning av ekonomisk ersättning inom Hemtjänstvalet för 2019.......................... 8
Sammanträdesplan för socialnämnden 2019 .................................................... 10
Vård och omsorg informerar.............................................................................. 11
Skrivelser och meddelanden ............................................................................. 12
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 13

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-15

§ 98

Information om vård- och omsorgscollege
Dnr 2018-000252

Beslut

Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgscollege är en förening för samarbete mellan arbetsgivare,
utbildningsaktörer och fackliga organisationer inom den privata och offentliga
vården och omsorgen. Vård- och omsorgscollege Skåne har funnits sedan
2008. Vård- och omsorgscollege arbetar bland annat för att ge elever och
studerande en modern utbildning som leder till anställningsbarhet och
karriärmöjligheter.
I vårt lokala college ingår Svedala, Vellinge och Trelleborg. Vi har en nära
samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer och fackliga parter.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anita Persson föredrar ärendet.

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-15

§ 99

Rapportering om lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Dnr 2018-000255

Beslut

Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i kraft och ersatte tidigare betalningsansvarslag.
Lagen ska särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den
slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren
bedömt att patienten är utskrivningsklar.
Kommunens betalningsansvar inträder efter tre dagar (oavsett veckodag) mot
tidigare fem vardagar.
1 januari 2019 omfattas även psykiatrin av denna lagstiftning.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anita Persson informerar.

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-15

§ 100

Rapportering om hälso- och sjukvårdsavtalet (HSavtal)
Dnr 2018-000258

Beslut

Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande avtal gäller sedan 1 september 2016. Det är ett utvecklingsavtal
som ska vara fullt implementerat den 31 december 2020.
Avtalet består av tre delar:
•

en grundöverenskommelse som reglerar parternas grundläggande
ansvarsområden.

•

en utvecklingsplan som beskriver fyra utvecklingsområden

•

en organisering som beskriver samverkan mellan Region Skåne och
Skånes kommuner.

De fyra utvecklingsområdena i utvecklingsplanen är:
•

utveckling av teambaserad vårdform för mest sjuka äldre nu benämnt
mobilt vårdteam.

•

utveckling av insatser för tidvis sviktande

•

utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper

•

utreda förutsättningarna för att samorganisera rehabilitering och
hjälpmedelsförsörjning

En del i utvecklingsplanen som det arbetats med sedan avtalets början och
fortfarande pågår är att utveckla och skriva in patienter i det mobila teamet.
Det andra området som påbörjats är att utreda förutsättningarna för att
samorganisera rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning.
En hjälpmedelsutredning har också startat och där är första delen klar.
Planering har startat för att 2019 kunna arbeta med området utveckling av
insatser för tidvis sviktande.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anita Persson informerar om ärendet.

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-15

§ 101

Hjälpmedelsguiden Skåne
Dnr 2018-000256

Beslut

Socialnämnden beslutar
att följa Hjälpmedelsguiden Skåne.

Sammanfattning av ärendet

Hjälpmedelsguiden Skåne är gemensam för Region Skåne och kommunerna.
Varje huvudman fattar oberoende av varandra, beslut om att följa denna.
Hjälpmedelsguiden Skåne omfattar grundläggande gemensamma principer för
ansvarsfördelningen och samverkan inom hjälpmedelsområdet i Skåne.
Målgruppen för Hjälpmedelsguiden Skåne är i första hand förskrivare och andra
berörda yrkesprofessioner verksamma inom Region Skåne och kommunerna.
Syftet med Hjälpmedelsguiden är att den ska vägleda och stödja förskrivare och
annan personal som arbetar med hjälpmedel. Hjälpmedelsguiden Skåne är ett
kompletterande dokument till ”Överenskommelse som reglerar ansvar och
samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och
kommunerna i Skåne”.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anita Persson föredrar ärendet.

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-15

§ 102

Höjning av ekonomisk ersättning inom
Hemtjänstvalet för 2019
Dnr 2018-000254

Beslut

Socialnämnden beslutar
att godkänna förslag på nya ersättningar inom hemtjänstvalet för 2019 till att
gälla från och med 2019-01-01:
- Serviceinsatser 348 per timme exklusive moms (2018: 338 kr).
- Serviceinsatser obekväm arbetstid: 382 per timme exklusive moms (2018: 371
kr).
Omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser:
- Externa utförare: 427 kr per timme exklusive momskompensation (2018: 415
kr).
- Kommunens hemtjänst: 441 kr per timme (2018: 441 kr)

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2010-01-13 § 4 att införa ett valfrihetssystem
enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, omfattande städning och inköp i
hemtjänsten i Svedala kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-12 §
131 att utöka valfrihetssystemet till att omfatta även omvårdnadsinsatser och
delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Enligt förfrågningsunderlaget som gäller för serviceinsatser respektive
omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser framgår att
ersättningen ska regleras årligen per den 1 januari.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-14 § 9 att med ändring av
kommunfullmäktiges beslut 2011-12-12 § 190 bemyndiga socialnämnden att
justera timtaxan årligen med högst samma procentsats som kommunens
lönekostnader räknas upp avseende samtliga ersättningar inom hemtjänstvalet
med timtaxan för 2015 som bas.
Följande justeringar av ekonomisk ersättning inom hemtjänstvalet föreslås gälla
från och med 2019-01-01:
- Serviceinsatser 348 per timme exklusive moms (2018: 338 kr).
- Serviceinsatser obekväm arbetstid: 382 per timme exklusive moms (2018: 371
kr).
Omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser:
- Externa utförare: 427 kr per timme exklusive momskompensation (2018: 415
kr).
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-15

- Kommunens hemtjänst: 441 kr per timme (2018: 441 kr).
Konkurrensverket har gjort gällande att samma ersättning ska utgå för samma
insatser. En eventuell skillnad i ersättning ska baseras på att den kommunala
hemtjänsten utför insatser som en extern utförare inte utför.
När det gäller serviceinsatser utför kommunens hemtjänst och en extern
utförare samma insatser.
När det gäller omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser utför
kommunen vissa insatser som en extern utförare inte utför.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2011-09-12 om att utöka
valfrihetssystemet framgår att denna skillnad beräknades till 10 kr per timme i
högre ersättning till den kommunala hemtjänsten för 2013.
Skillnaden beräknas till 14 kr per timme för 2019 (2018: 13 kr).

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, 2018-11-07

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-15

§ 103

Sammanträdesplan för socialnämnden 2019
Dnr 2018-000253

Beslut

Socialnämnden beslutar
att sammanträdesdagar för socialnämnden 2019 är:
17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 4 juni (obs tisdag), 22 augusti,
12 september, 10 oktober, 7 november, 5 december.

Sammanfattning av ärendet

Föreslagna sammanträdesdatum för socialnämnden är inplanerade så att
ärendegången främjas. Utformningen har skett med beaktande av
kommunstyrelsens sammanträden, samt budgetprocessen.
Sammanträdena förläggs företrädesvis på torsdagar med start klockan 18:30.
Ett sammanträde är förlagt på en tisdag.
Följande datum föreslås:
17 januari
14 februari
14 mars
11 april
9 maj
4 juni (obs tisdag)
22 augusti
12 september
10 oktober
7 november
5 december

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-15

§ 104

Vård och omsorg informerar
Dnr 2018-000014

Beslut

Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens ordförande Per Mattsson informerar om:
•

Socialnämndens sammanträde i december

Nästa sammanträde är sista sammanträdet för mandatperioden och då kommer
vi att ha julavslutning.
Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om:
•

Kö särskilt boende

Det är för närvarande 19 stycken i kö till särskilt boende. Toftaängen öppnar sin
etapp två i slutet av januari med åtta platser. Frågan om ytterligare behov av
särskilt boende platser lyfts och beslut kan behövas inom en snar framtid.
•

IFO

Uppföljningen på 10 månader visar ett större underskott än vad som
prognosticerats vid tidigare uppföljningar.

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-15

§ 105

Skrivelser och meddelanden
Dnr 2018-000257

Beslut

Socialnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige

2018-09-19 § 78 Skötsel av tomt och mark i Svedala kommun
2018-10-17 § 98 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2019
2018-10-17 § 99 Svedala kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2018 med
prognos.
Personalutskottet
2018-10-16 § 16 Heltid som norm, information kring pågående arbete
Kommunstyrelsen
2018-10-01 § 219 Behov av öppnande av 8 platser för särskilt boende på
Toftaängen

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-15

§ 106

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 2018-10-01 -2018-10-31:
Individärenden IFO
s. 478-495
Individärenden LSS
s. 463-464
Individärenden ÄO
s. 466-477
Färdtjänst och riksfärdtjänst
s. 465, 502-503
Avgiftshandläggning
s. 496-499
Personal
s. 500
Alkohollagen
Tillfälligt tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen, Maderiet AB. Dnr SN2018-224

Beslut skickas till
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

