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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 11 april 2019 kl 18:30 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Torbjörn Sköld 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2019-04-11 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 48,50 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Torbjörn Sköld  
 
 Anslagsbevis 

Paragraferna 48, 50 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-04-11 

Anslaget sätts upp 2019-04-12 Anslaget till och med 2019-05-07 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 
  

 Moa Blom  
 Utdragsbestyrkande  
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Per Mattsson (M), Ordförande 
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande 
Tommy Rosenberg (SD) 
Ewa Dahl (M) 
Camillla Nordén (C) 
Caroline Gullstrand (SD), 2:e vice ordförande 
Torbjörn Sköld (S) 
Leif Göthed (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Eva Borgelin (SD) ersätter Kerstin Ovallius (ÄS) 

Ersättare och insynsplatser 

Anne Jönsson (M) 
Anna Netterheim (M) 
Katrin Lydén (L) 
Anja Malmqvist (KD) 
Sandra Kremer (SD) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 
Moa Blom, verksamhetsstrateg 
Leena Berlin Hallrup, socialchef 
Håkan Dahmström, Kommunal § 48 
Camilla Green, Kommunal § 48 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 
§ 48 

Heltid som norm, pilotprojekt ............................................................................... 4 
§ 50 

Valärende ........................................................................................................... 5 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 48  

Heltid som norm, pilotprojekt 
Dnr 2018-000150  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att starta ett pilotprojekt för heltid som norm på Toftaängen, Holmagården och 
Stella/Nova från och med 2019-04-15 – 2020-01-15,  
att kostnaderna för pilotprojektet inte får överstiga 1 miljon kronor, samt  

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens 
om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. SKL och Kommunal är 
överens om tre mål:  

1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid. 

2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. 
3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar 
jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete. 
Kommunstyrelsen har beslutat att alla nyanställningar ska göras på heltid från 
och med den 1 januari 2020.  
För att fler ska kunna arbeta heltid så krävs det att organisationen förändras 
och anpassas till en organisation som möjliggör heltidstjänster. För att en 
heltidsorganisation inte ska bli alltför kostnadskrävande krävs det att man till 
viss del arbetar på ett annat sätt. Ett pilotprojekt för en heltidsorganisation har 
för avsikt att starta den 15 april 2019.         

 

Beslut skickas till 
Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
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§ 50  

Valärende 
Dnr 2019-000108  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att bevilja Tommy Rosenbergs (SD) avsägelse som ledamot i socialnämndens 
utskott,  
att utse Caroline Gullstrand (SD) till ledamot i socialnämndens utskott,  

att utse Sandra Kremer (SD) till ersättare i socialnämndens utskott, 
att utse Tommy Rosenberg (SD) till ersättare för Caroline Gullstrand (SD) i 
pensionärsrådet, 
att utse Tommy Rosenberg (SD) till ersättare för Caroline Gullstrand (SD) i 
funktionsrättsrådet, samt  

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.      

Sammanfattning av ärendet 
Till socialnämnden har Tommy Rosenbergs (SD) avsägelse av uppdraget som 
ledamot i socialnämndens utskott inkommit.         

Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som andre vice ordförande i socialnämnden samt som 
ledamot i socialnämndens utskott, 2019-03-27         

Yrkanden 
Sverigedemokraterna yrkar på att Caroline Gullstrand (SD) ska utses till 
ledamot i socialnämndens utskott.  
Sverigedemokraterna yrkar på att utse Sandra Kremer (SD) till ersättare i 
socialnämndens utskott. 
Sverigedemokraterna yrkar på att utse Tommy Rosenberg (SD) till ersättare för 
Caroline Gullstrand (SD) i pensionärsrådet. 

Sverigedemokraterna yrkar på att utse Tommy Rosenberg (SD) till ersättare för 
Caroline Gullstrand (SD) i funktionsrättsrådet.    

Beslut skickas till 
Sekreterare för socialnämndens utskott 

Sekreterare för pensionärsrådet 

Sekreterare för funktionsrättsrådet 
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