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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-11-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 7 november 2019 kl 18:30-20:55 
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, 2019-11-14 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 105-117 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Torbjörn Sköld  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-11-07 

Anslaget sätts upp 2019-11-14 Anslaget till och med 2019-12-06 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 
  

 Moa Blom  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

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

Tjänstgörande ersättare 

Göran Malmberg (S) ersätter Leif Göthed (S) 

Ersättare och insynsplatser 

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

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Cecilia Önnevik, VD Svedab och Svedalahem § 105 
Maria Dérand, controller § 105-109 
Mats Carlsson, revisionen § 105-110 
Moa Blom, verksamhetsstrateg 
Leena Berlin Hallrup, socialchef 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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§ 105  

Svedalahem och Svedabs VD Cecilia Önnevik 
besöker socialnämnden 
Dnr 5122  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Svedalahem och Svedabs VD Cecilia Önnevik presenterar Svedalahem och 
Svedabs verksamheter för socialnämnden.  

Beslut skickas till 
Akten 

 



 

 

5(19) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-11-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 106  

Beslut om effektivisering 
Dnr 2019-000207  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att ge Vård och omsorg i uppdrag att verkställa nedanstående effektiviseringar.        

Reservationer 
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen biläggs 
protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens möte den 17 juni beslutades bland annat att nämnderna 
skulle förbereda en effektivisering om 1,5 % av nämndens ram.  Vid 
socialnämndens sammanträde i september presenterades ett förslag om 
effektivisering. 
Stab och administration (utbildning/konferens), -200 

Individ och familjeomsorg (2,0 tjänster), -1 000 
LSS och socialpsykiatri (1,0 tjänst), -500 

SÄBO (1,0 tjänst), -500 

HSL enhet (övrigt), -200 
Ledning, administration äldre (utb.konferens/vinterträdgårdar), -1 000 

Öppen verksamhet (tjänster, inkl. fixartjänst), -690 
Totalt:  -3 400 

 
Angående posten öppen verksamhet så har fixartjänsten tagits bort från listan 
med effektiviseringar, posten öppen verksamhet återkommer i internbudgeten.      

Handlingar i ärendet 
2019-09-19 § 35 Pensionärsrådet, information om pågående arbete inför 
budget 2020 
2019-09-12 § 89 Socialnämnden, arbetet med budget 2020 med plan 2021-
2022 

Förslag till effektivisering, 1,5 %, 2019-09-03 
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Yrkanden 
Torbjörn Sköld (S) yrkar i första hand att socialnämnden beslutar att ej ge Vård 
och omsorg i uppdrag att verkställa effektiviseringarna innan budget 2020 är 
antagen av Svedala kommunfullmäktige. 
 

Torbjörn Sköld (S) yrkar i andra hand på att Vård och omsorg får i uppdrag att 
verkställa effektiviseringar i enlighet med S, MP och V förslag i 
kommunstyrelsen enligt följande: 

Stab och administration, -200 
Individ och familjeomsorg (2,0 tjänster), -1 000 

HSL-enhet (övrigt), -200 

Ledning, administration äldre (utb. konferens), -500 
 

Göran Malmberg (S) yrkar bifall till Torbjörn Skölds yrkande.     

Beslutsgång 
Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) ordförande konstaterar att det 
finns tre beslutsförslag, dels liggande förslag om att ge Vård och omsorg att 
verkställa föreslagna effektiviseringar, dels Torbjörn Skölds (S) första yrkande 
om att inte ge Vård och omsorg i uppdrag att verkställa effektiviseringarna 
innan budget 2020 är antagen av kommunfullmäktige samt dels Torbjörn 
Skölds (S) andra yrkande om att ge Vård och omsorg i uppdrag verkställa S, 
MP och V’s förslag om effektiviseringar. 
 
Per Mattsson (M) ställer proposition på liggande förslag mot Torbjörn Skölds (S) 
andra yrkande och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med liggande 
förslag. 

Votering begärs och följande beslutsgång godkänns: 
Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja. Den som vill bifalla Torbjörn 
Skölds (S) andra yrkande röstar nej.  

Omröstningsresultat: 7 ja mot 2 nej. 
Ja-röster: Per Mattsson (M), Ewa Dahl (M), Camilla Nordén (C), Carin Falck 
(BP), Caroline Gullstrand (SD), Sandra Kremer (SD), Kerstin Ovallius (ÄS) 
Nej-röster: Torbjörn Sköld (S), Göran Malmberg (S) 

Ordföranden finner att liggande förslag ska ställas mot Torbjörn Skölds (S) 
första yrkande. 
Per Mattsson (M) ställer proposition på liggande förslag mot Torbjörn Skölds (S) 
första yrkande och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med liggande 
förslag. 

Votering begärs och följande beslutsgång godkänns: 
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Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja. Den som vill bifalla Torbjörn 
Skölds (S) första yrkande röstar nej.  
Omröstningsresultat: 7 ja mot 2 nej. 

Ja-röster: Per Mattsson (M), Ewa Dahl (M), Camilla Nordén (C), Carin Falck 
(BP), Caroline Gullstrand (SD), Sandra Kremer (SD), Kerstin Ovallius (ÄS) 
Nej-röster: Torbjörn Sköld (S), Göran Malmberg (S) 

Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.       

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 107  

Ekonomisk uppföljning, socialnämnden 
Dnr 2019-000300  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Controller Maria Dérand redogör för ekonomisk uppföljning av utfall september.         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 108  

Höjning av ekonomisk ersättning inom 
Hemtjänstvalet för 2020 
Dnr 2019-000284  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna förslag på nya ersättningar inom hemtjänstvalet för 2020 till att 
gälla från och med 2020-01-01: 

- Serviceinsatser: 357 per timme exklusive moms (2019: 348 kr). 
- Serviceinsatser obekväm arbetstid: 392 per timme exklusive moms (2019: 382 
kr). 

Omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser: 
- Externa utförare: 438 kr per timme exklusive momskompensation (2019: 427 
kr). 

- Kommunens hemtjänst: 452 kr per timme (2019: 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 2020-01-01: 

- Serviceinsatser 357 per timme exklusive moms (2019: 348 kr). 
- Serviceinsatser obekväm arbetstid: 392 per timme exklusive moms (2019: 382 
kr). 

Omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser: 
- Externa utförare: 438 kr per timme exklusive momskompensation (2019: 427 
kr). 
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- Kommunens hemtjänst: 452 kr per timme (2019: 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 2020 (2019: 14 kr).        

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, 2019-10-28         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 109  

Heltid som norm, delutvärdering av pilotprojekt 
Dnr 2018-000150  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet,  

samt att översända utvärderingen till kommunstyrelsens personalutskott.       

Sammanfattning av ärendet 
Ett pilotprojekt avseende heltid som norm har varit igång sedan den 15 april 
2019. Tre arbetsplatser är berörda och 20 medarbetare har valt att gå upp i 
tjänst. Pilotprojektet pågår till den 15 januari 2020. En delutvärdering av 
projektet har gjorts.         

Handlingar i ärendet 
Delutvärdering, heltid som norm pilotprojekt         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 110  

Ansökan om medel från Ellen Perssons fond 
Dnr 2019-000299  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att 7600kr ska betalas från Ellen Perssons fond till LSS gruppbostäder för 
anordnandet av gemensamma trevligheter.        

Sammanfattning av ärendet 
LSS gruppbostäder ansöker om medel från Ellen Perssons fond. Syftet med 
medlen är att gruppbostäderna, för de boende, anordna gemensamma 
trevligheter inför helgerna. Ansökt belopp är 7600 kronor. Fonden har idag ett 
kapital om 102.000 kronor. Medlen inom fonden ska enligt stiftelsens 
registrering användas ”i vården av förståndshandikappade vuxna boende i 
gruppbostäder inom Svedala församling, till omsorgstagarnas nytta och 
trevnad”         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, 2019-10-29         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 111  

Vård- och omsorgsplan 2020-2023 
Dnr 2019-000170  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Ett utkast till vård- och omsorgsplan 2020-2023 har utarbetats av 
ledningsgruppen. Socialnämndens ledamöter, medarbetare, fackliga 
representanter, brukare, funktionsrättsrådet och pensionärsrådet har varit 
delaktiga på olika sätt. 
Vid sammanträdet kommer planen att presenteras och socialnämnden har 
möjlighet att lämna synpunkter. Vid socialnämndens sammanträde i december 
är det tänkt att planen ska beslutas.   

Handlingar i ärendet 
Utkast Vård- och omsorgsplan 2020-2023         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 112  

Sammanträdesplan för socialnämnden 2020 
Dnr 2019-000285  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att sammanträdesdagar för socialnämnden 2020 är:   

13 februari 
19 mars 

23 april 

14 maj 
4 juni 

27 augusti 
24 september 

22 oktober 

26 november 
10 december, samt 

att socialnämndens sammanträden börjar kl 17:30.      

Sammanfattning av ärendet 
Föreslagna sammanträdesdatum för socialnämnden är inplanerade så att 
ärendegången främjas. Utformningen har skett med beaktande av 
kommunstyrelsens sammanträden. Budgetprocessen för 2020 är inte beslutad 
än och med hänsyn till det så kan vissa datum behöva justeras. 
Sammanträdena förläggs på torsdagar. 

Följande datum föreslås: 

13 februari, 19 mars, 23 april 14 maj, 4 juni 
27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november, 10 december  
Socialnämndens möten har de senaste åren börjat kl 18:30, frågan om det är 
möjligt att tidigarelägga mötena exempelvis till kl 17:30 lyfts för diskussion i 
socialnämnden.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, 2019-10-28         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 113  

Ändra sammanträdesdatum för socialnämndens 
decembermöte 
Dnr 2019-000301  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att flytta socialnämndens sammanträde den 5 december till den 12 december.. 

Reservation 
Torbjörn Sköld (S) reserverar sig mot beslutet. 
Tommy Rosenberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens sammanträde i december behöver ändras. Förslag är den 12 
december.  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 114  

Rapportering av ej verkställda beslut Vård och 
omsorg kvartal 3 
Dnr 2019-000233  

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

Sammanfattning av ärendet 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS samt 
enligt 16 kap 6f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL föreligger får 
Vård och omsorg för kvartal 3 år 2019. 

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 3 2019 följande att rapportera: 

SoL:  
Sju ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller särskilt boende (217, 
214, 194, 189, 181, 112 dagar) samt kontaktperson (94 dagar)  

LSS: 
Två ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller LSS Bostad för vuxna 
(340 dagar), LSS Kontaktperson (129 dagar)        

Handlingar i ärendet 
Rapportering enligt 16 kap 6f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 

SoL, 2019-10-16 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, 2019-
10-16 

Socialnämndens utskott § 95, 2019-10-24                 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige, kommunens revisorer, akten 
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§ 115  

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 17 personer i kö till särskilt boende.       

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 116  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2019-000286  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
2019-09-30 § 191 Kommunstyrelsen, Effektivt lokalutnyttjande för Svedala 
kommun 
2019-09-30 § 199 Kommunstyrelsen Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2020 
2019-10-17 § 42 Pensionärsrådet, information om utredningsuppdraget LOV 
inom särskilt boende och om var Svedala kommun befinner sig i planeringen av 
särskilda boenden 
Minnesanteckningar från Skånetrafikens kundråd, 2019-10-07, med bilagor 

Minnesanteckningar från Skånetrafikens politikerråd, 2019-10-10, med bilagor         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 117  

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2019-000010  

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 2019-10-01-2019-10-31:   
Individärenden IFO 

s. 472-493 

Individärenden LSS 
s. 494-495 

Individärenden ÄO 
s. 496-508 

Avgiftshandläggning 

s. 509-514, 516-518 
Personal 

s. 515 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
s. 519-521       

Beslut skickas till 
Akten 
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