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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 18:30-21:30 
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 Vård och omsorg, Svedala kommunhus, 2019-04-16 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 43-57 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Torbjörn Sköld  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-04-11 

Anslaget sätts upp 2019-04-16 Anslaget till och med 2019-05-10 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 
  

 Moa Blom  
 Utdragsbestyrkande  
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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) 
Eva Borgelin (SD) 
Sandra Kremer (SD) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 
Eva-Britt Johansson, arbetsgruppen för framtida boendeformer för äldre §§ 43-44 
Christer Nilsson, konsult § 43 
Anita Persson, medicinsk ansvarig sjuksköterska §§ 43-44 
Joakim Thuresson, myndighetschef §§ 43-46 
Håkan Dahmström, Kommunal §§ 43-48 
Camilla Gren, Kommunal §§ 43-48 
Moa Blom, verksamhetsstrateg 
Leena Berlin Hallrup, socialchef 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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§ 43  

Utredning av alternativ för att säkerställa behovet 
av platser inom särskilt boende i Svedala 
kommun 
Dnr 2019-000109  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde i januari informerades om att en 
direktupphandling gjordes för uppdraget att utreda alternativ för att säkerställa 
behovet av platser inom särskilt boende i Svedala kommun. 

Utredningen har genomförts Christer Nilsson, Bygg- och Fastighetsutveckling 
AB. 
Utredningen presenteras för socialnämnden på sammanträdet. Arbetsgruppen 
för framtida boendeformer för äldre är inbjudna till sammanträdet.  

Handlingar i ärendet 
Powerpointpresentation av utredningen 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 44  

Patientsäkerhetsberättelse 2018 
Dnr 2019-000102  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659) att gälla. Enligt 
denna lag ska vårdgivaren dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en 
patientsäkerhetsberättelse.  

Syftet är att vårdgivaren (kommunen) får god kontroll över verksamhetens 
patientsäkerhetsarbete och att Socialstyrelsen kan lättare utföra tillsyn av 
verksamheten.      

En del i Patientsäkerhetsberättelsen handlar om avvikelserapportering.  
Antalet registrerade avvikelser ökade men antalet fallavvikelser som 
registrerats minskade. Totala antalet avvikelser var 1442 (1328 stycken år 
2017). Fallavvikelserna var 770 (814 stycken år 2017). 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska redogör för kommunens 
”Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018”.  

Handlingar i ärendet 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018, 2019-02-28, Anita Persson, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 45  

Kvalitetsbokslut Vård och omsorg 2018 
Dnr 2019-000101  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna ”Kvalitetsbokslut 2018 för Vård och omsorg”, samt 

att till kommunfullmäktige överlämna detsamma för information.  

Sammanfattning av ärendet 
Det föreligger ”Kvalitetsbokslut 2018 Vård och omsorg”. 
Kvalitetsbokslut är ett led i att systematiskt utvärdera och förbättra Vård och 
omsorgs verksamheter. 
Syftet med dokumentet är att på ett kort och sammanfattande vis redovisa stora 
delar av det kvalitetsarbete som genomförts under 2018 samt att följa upp hur 
arbetet har förlöpt vad gäller de förbättringsförslag som föreslogs i 
kvalitetsbokslut 2017. 

För de som önskar att fördjupa sig finns tillgång till flera av undersökningarna i 
sin helhet under Bo/Omsorg och hjälp/Kvalitet på www.svedala.se 

Handlingar i ärendet 
Kvalitetsbokslut för Vård och omsorg, 2018 

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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§ 46  

Plan för införande av välfärdsteknik 2019-2020 
Dnr 2019-000103  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta plan för införande av välfärdsteknik 2019–2020, samt 
att införandet av välfärdstekniken täcks inom befintlig budget alternativt blir 
föremål för beslut i socialnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
I planen anges de tekniska utvecklingssteg som är mest angelägna under åren 
2019–2020 utifrån målsättningen att underlätta vardagen för den enskilde och 
att utveckla verksamhetens arbetssätt. 
Målgruppen omfattar såväl enskilda och anhöriga som medarbetare. Syftet med 
planen är att på ett strukturerat sätt tillvarata de möjligheter som ny teknik ger 
samtidigt som hänsyn tas till de förutsättningar som finns avseende etik, 
ekonomi och kvalitet i det dagliga arbetet.  Ett ökat användande av 
välfärdsteknik möjliggör också en utveckling av arbetssätt som krävs för att 
möta det ökande behovet av vård och omsorg hos en åldrande befolkning.  

Handlingar i ärendet 
Plan för införande av välfärdsteknik 2019-2020 

Process för teknikutveckling 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 47  

Revidering av författningssamling 2:34 
Tillämpningsregler till avgifter m m för insatser 
avseende personer tillhörande LSS personkrets 
Dnr 2019-000104  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att revidera författningssamling 2:34 Tillämpningsregler till avgifter m m för 
insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets enligt förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Vård och omsorg föreslår att författningssamlingen avseende tillämpningsregler 
till avifter m.m. för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets ska 
kompletteras med följande: 
”För personer som bor på gruppbostad eller trapphusboende är trygghetslarm 
och kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser avgiftsfria.”  

Handlingar i ärendet 
Förslag till ändring, författningssamling 2:34 Tillämpningsregler till avgifter m m 
för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 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 

 



 

 

10(20) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 49  

Statsbidrag att rekvirera för 
habiliteringsersättning 
Dnr 2019-000107  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att rekvirera 410 tkr i statsbidrag för habiliteringsersättning under 2019 från 
Socialstyrelsen samt, 
att tillfälligt höja habiliteringsersättningen för deltagare i daglig verksamhet från 
den 1 maj 2019 till 31 december 2019 för heltidsdag respektive halvtidsdag,  

att habiliteringsersättningen för heldag är 50 kronor samt extra 
habiliteringsersättning om 60 kr, totalt 110kr, per dag från och med den 1 maj till 
och med den 31 december 2019, 

att habiliteringsersättningen för halvdag är 25 kronor samt extra 
habiliteringsersättning om 30 kr, totalt 55 kronor, per dag från den 1 maj till och 
med den 31 december 2019 samt, 
att habiliteringsersättningen återgår till ordinarie nivå från och med den 1 januari 
2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Daglig verksamhet enligt LSS ska främja delaktighet i samhället och erbjudas 
personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder men som inte 
arbetar eller utbildar sig. 
Habiliteringsersättning är en ersättning som ges till personer som deltar i daglig 
verksamhet enligt LSS. Ersättningsformen är frivillig för kommuner att betala ut. 
Cirka 88 procent av Sveriges kommuner har en habiliteringsersättning. 
Ersättningen är undantagen från skatteplikt och räknas inte som inkomst. 
Svedala kommun beslutade att återinföra habiliteringsersättningen med start 1 
januari 2017. Habiliteringsersättningen regleras i Svedala kommuns 
författningssamling 2:34, Tillämpningsregler till avgifter m.m. för insatser 
avseende personer tillhörande LSS personkrets. 
Det är dags datum 37 personer som erhåller habiliteringsersättning, fördelat på 
som har ersättningen på heltid respektive deltid. Kommunens kostnad för 
habiliteringsersättningen var 2018 235 000 kr. 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till 
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får 
användas av kommunerna i syfte att införa, höja och finansiera tidigare höjning 
av ersättning till dem som deltar i daglig verksamhet. Enligt Socialstyrelsens 
fördelningsnyckel är statsbidraget för Svedala kommun 410 000 kr. 
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Statsbidraget är tillfälligt och ska användas under 2019. Återrapport ska ske 
2020. 
2018 beslutade socialnämnden att habiliteringsersättningen från och med den 1 
juli 2018 skulle höjas permanent för heldag från 36 kronor/dag till 50 kronor/dag 
och för halvdag från 18 kronor/dag till 25 kronor/dag. Denna höjning innebär en 
kostnad för 2019 om 95 000 kr. 
Statsbidraget ger ett utrymme för en höjning av habiliteringsersättningen för 
heldag från 50 kronor/dag till 110 kronor/dag och för halvdag från 25 kronor/dag 
till 55 kronor/dag. Höjningen gäller tillfälligt fram till och med december 2019, 
därefter återgår ersättningen till tidigare nivå.  

Handlingar i ärendet 
Statsbidrag att rekvirera för habiliteringsersättning, 2019-03-29 

Yrkanden 
Leif Göthed (S) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Akten 
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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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§ 51  

Revidering av delegationsförteckningen för 
socialnämnden 
Dnr 2019-000111  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att revidera delegationsförteckningen för socialnämnden enligt förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens delegationsförteckning har reviderats, bland annat på grund 
av lagförändringar.  
Förslag på revideringar är markerade antingen i rött, vilket betyder att det ska 
utgå, eller i grönt, vilket betyder att det är en ny skrivning.  

Handlingar i ärendet 
Förslag på reviderad delegationsförteckning för socialnämnden 2019-03-29 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 52  

Rekommendation till kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
Dnr 2019-000054  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att ställa sig bakom SKL:s förslag till rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter, samt 

att översända beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt 
sammanträde den 14 december 2018: 
att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 
(kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5mkr årligen vilket innebär ca 1,95kr/invånare/år i 
kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020–2023). 
att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive 
kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10%. 
att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 
att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem 
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 
2019.   
Kommunstyrelsen och socialnämnden ställer sig bakom rekommendationen till 
gemensam finansiering av ett samlat system för kunskapstyrning i 
socialtjänstens verksamheter. Samtidigt önskar socialnämnden förtydligande 
från SKL när det gäller följande; vad händer om för få kommuner ställer sig 
bakom en gemensam finansiering och vilka konsekvenser kan det leda till? 
Socialnämndens verksamheter använder idag evidensbaserade 
kvalitetsregister som from januari 2019 är avgiftsbelagda av kommunförbundet 
Skåne.  

Handlingar i ärendet 
Meddelande från styrelsen nr 15/2018 (2018-12-14) 
Följebrev till meddelande från styrelsen nr 15/2018 (2019-03-06)  
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
SKL 

Akten 
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§ 53  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2019-000009  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om 

- Kö särskilt boende 
Det är för närvarande 13 personer i kö till särskilt boende. 

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

IVO kommer under våren att genomföra en inspektion på LSS gruppbostäder. 
- Personalomsättning IFO 

Personalomsättningen på IFO var för några år sedan mycket hög. 
Personalomsättningen är just nu 0 % och personalläget har varit mycket stabilt 
det senaste året. 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 54  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2019-000105  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 2019-03-31 § 20 Upphävande av taxa och regler för 
färdtjänst i Svedala kommun 
Kommunfullmäktige 2019-03-31 § 22 Rapportering enligt 28 § LSS samt 16 kap 
f § SoL av ej verkställda beslut, tredje kvartalet 
Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 65 Uppföljning av intern kontrollplan 2018 för 
Svedala kommun 
Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 69 Heltid som norm och rättelse av beslut 
rörande projektet heltid som norm 

Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 36 Socialnämndens åtgärdsplan för ekonomi i 
balans 2019 
Kommunstyrelsen 2019-02-25 § 37 Förutsättningar för budget 2019 samt 
förslag till åtgärder, Svedala kommun 
Avsägelse av uppdrag som 2:e vice ordförande i socialnämnden samt ledamot i 
socialnämndens utskott, 2019-03-27 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 55  

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2019-000010  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen om fattade delegationsbeslut och att lägga dem 
till handlingarna.  
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 2019-03-01 -2019-03-31:  

Svar angående uppgifter om totalförsvarspliktiga, dnr SN2019.24 

Individärenden IFO 
s. 185-197 

Individärenden LSS 
s. 208-209 

Individärenden ÄO 

s. 198-206 
Färdtjänst 

s. 207 

Avgiftshandläggning 
s. 210-217, 219 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 56  

Övrig fråga, SiS-placeringar 
Dnr 2019-000124  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 
Katrin Lydén (L) undrar hur många placeringar Svedala kommun har inom SiS 
och hur rutinerna för inspektion ser ut hos de boende. 
Socialchef Leena Berlin Hallrup beskriver följande: 

Inom lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) så har Svedala kommun 
en person placerad just nu. Genomsnitt ligger på 4-5 placeringar per år. Hittills i 
år har det redan varit tre personer placerade på SiS. När det gäller LVM-
placeringar så är det vanligaste med 3 månaders placering och det är 
föreståndaren på SiS-institutionen som beslutar längden på placeringen. 
Uppföljning görs ett par gånger per månad, både på plats och genom Skype-
möten. 
Inom lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har Svedala 
kommun ingen placerad på SiS-institution just nu, i genomsnitt sker det 1-2 
placeringar per år. När unga blir placerade på en SiS-institution börjar arbetet 
för en annan typ av placering omgående. En SiS-placering görs enbart för att 
bryta ett destruktivt beteende och det är viktigt med korta placeringar då annan 
destruktivitet kan utvecklas när en ungdom är inlåst under en längre period. 
Därför sker även täta uppföljningar genom besök varje vecka.     

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 57  

Övrig fråga, vinterträdgårdar 
Dnr 2019-000125  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att ärendet ska tas upp för verkställighetsbeslut på nämnden i juni.      

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Sköld (S) lyfter frågan om vinterträdgårdar. Det har funnits ett antal 
förslag till utformning av en vinterträdgård på Solgården i Klågerup.  
Ordförande Per Mattsson (M) svarar att han har varit av uppfattningen att inget 
av alternativen var aktuella. Per Mattsson (M) föreslår att ärendet kommer upp 
till nämnden i juni för verkställighetsbeslut.      

Beslut skickas till 
Lokalstrateg Micael Holm 
Akten 
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