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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-03-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 14 mars 2019 kl 18:30-20:10 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Kerstin Ovallius 

Justeringens plats och datum Vård och omsorg, Svedala kommunhus, 2019-03-21 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 31-42 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Kerstin Ovallius  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-03-14 

Anslaget sätts upp 2019-03-21 Anslaget till och med 2019-04-16 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 
  

 Moa Blom  
 Utdragsbestyrkande  



 

 

2(18) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-03-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Per Mattsson (M), Ordförande 
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande, deltar inte i § 38 på grund av jäv 
Tommy Rosenberg (SD), 2:e vice ordförande 
Ewa Dahl (M) 
Camillla Nordén (C) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Kerstin Ovallius (ÄS) 
Torbjörn Sköld (S) 
Leif Göthed (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Anna Netterheim (M) ersätter Carin Falck (BP) § 38 

Ersättare och insynsplatser 

Anna Netterheim (M) 
Eva Borgelin (SD) 
Anja Malmqvist (KD) 
Göran Malmberg (S) 
Ann-Charlotte  Ziegenfeldt (S) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 
Maria Dérand, controller § 31-33 
Moa Blom, verksamhetsstrateg 
Leena Berlin Hallrup, socialchef 
Håkan Dahmström, Kommunal 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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§ 31  

Årsredovisning för socialnämnden 2018 
Dnr 2019-000082  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att godkänna årsredovisningen för socialnämnden 2018,  

samt att översända den till kommunfullmäktige.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Leena Berlin Hallrup redovisar årsredovisningen för socialnämnden 
2018.         

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning för socialnämnden 2018         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 32  

Internbudget för vård och omsorg 2019 
Dnr 2019-000079  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att godkänna internbudgeten för Vård och omsorg 2019.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens totala budgetram som är beslutad av kommunfullmäktige, 
uppgår för år 2019 till 277 248 tkr. Budgetramen är beslutad enligt 
nedanstående tabell: 

Ingående budget  261 891 
Uppräkning, indexering 803 
Ökad volym enl vård o omsorgsplan 2 000 
Färdtjänst övergår till KS - 4 000 
Biståndshandläggare, besparing -150 
Yttre skötsel övergår till gata/park - 572 
Etapp 2 Toftaängen  4 200 
IFO familjerådgivning  300 
Projekt IFO, personal öppenvård 1 300 
Servicepersonal, städ  1 520 
Hyra, Heminsatsernas hus 300 
Hyra, Erlandsdal övergår till KS -984 
Hälso- och sjukvårdsavtal 1 300 
E-arkiv, solidarisk finansiering -90 
Holmagården, villkorade medel  
projektledning/ombyggnad  

 
2 000 

Heltid som norm, villkorade medel 1 000 
Löneökning 4 830 
Kommunbidrag, tilläggsanslag 2019  1 600 
Total ram SN  277 248 
 

Kommentarer till ovanstående tabell: 
Uppräkning/indexering har skett med 803 tkr exkl. löneökningar. Beslutat 
belopp för löneökning på 4 830 tkr ingår i internbudgeten för 2019. Övriga 
belopp i ovanstående tabell är beslutade av kommunfullmäktige i samband med 
budget för 2019 och ingår i socialnämndens internbudget för 2019.  Beslut om 
heltid som norm kommer att beslutas av kommunstyrelsen den 25 mars 2019.  
Totalt innebär detta en ökad budget för 2019 med 15 357 tkr jmf med budget 
2018. 
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Under arbetet med internbudget 2019 har en handlingsplan för budget i balans 
upprättats.  
Socialnämnden och kommunstyrelsen har beslutat att anta handlingsplan i sin 
helhet och beslutad handlingsplan ingår i beräknad internbudget för 2019. 

Controller Maria Dérand föredrar ärendet.       

Handlingar i ärendet 
Förslag till internbudget för år 2019, 2013-03-14 
Powerpointpresentation socialnämnden internbudget 2019     

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 33  

Heltid som norm, pilotprojekt 
Dnr 2018-000150  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

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 arbete för att ta fram en 
bemanningshandbok pågår, arbetet bedrivs tillsammans med enhetschefer, 
områdeschef, verksamhetsstrateg, ekonom, HR och Kommunal.  
Vård och omsorg planerar för att starta upp ett pilotprojekt för tre arbetsplatser, 
Holmagården, Stella/Nova och Toftaängen. Projektet planerar att starta den 15 
april och pågå under 9 månader. 
Beslut avseende pilotprojektets start tas av socialnämnden i april månad.    

Verksamhetsstrateg Moa Blom föredrar ärendet.      

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 34  

Lokalförsörjningsplan 2020-2029 för Svedala 
kommun 
Dnr 2019-000046  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lämna följande remissyttrande till teknisk nämnd 
- i sammanställningen av verksamheternas och kommunstyrelsens lokalbehov 
och lokalförändringar komplettera under punkt 18 storlek minst 50 platser samt 
punkt 19 storlek 46 platser. 

att i övrigt ställa sig bakom förslag till Lokalförsörjningsplan 2020-2029 
avseende Vård och omsorg, samt  
att översända beslutet till teknisk nämnd.        

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och teknik har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en 
lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan 2020-2029 är en sammanställning 
av respektive verksamhets redovisade behov av nya lokaler, förändring eller 
avveckling av lokaler. Behoven bygger på KAAB:s befolkningsprognos från april 
2018.  
Lokalförsörjningsplanen syftar till att ge en samlad redogörelse för kommunens 
behov av nya lokaler och förändrade lokaler samt avveckling av lokaler under 
perioden. Sammanställningen har gjorts genom intervjuer med verksamheterna 
och inhämtande av data, storlek och hyra, från Svedalahem och Svedab. 
Planen behandlas först av respektive verksamhets nämnd för att därefter 
lämnas till kommunstyrelsen för behandling och beslut. Kommunstyrelsens 
beslut om lokalförsörjningsplanen innebär inte automatiskt beslut om start av 
och medel till projekten. Respektive nämnd har att tillse att projektet budgeteras 
och att begära anslag i sedvanlig ordning. 

I lokalförsörjningsplanen 2020-2029 redogörs inledningsvis en inventering av 
nuvarande lokalbestånd. Därefter anges idag kända större fastighetsprojekt 
under perioden 2020-2029 inkluderat projekt som redovisats tidigare i den 
strategiska lokalförsörjningsplanen för Svedala kommun men inte påbörjats.         
Presidiet föreslår att sammanställningen av verksamheternas och 
kommunstyrelsens lokalbehov och lokalförändringar ska kompletteras under 
punkt 18 för storlek minst 50 platser samt punkt 19 storlek 46 platser.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd, 2019-01-22 
Lokalförsörjningsplan 2020-2029          
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Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
Akten 
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§ 35  

Intern kontrollplan för socialnämnden 2019 
Dnr 2019-000078  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna framlagt förslag till intern kontrollplan för 2019 för socialnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Reglemente för intern kontroll (Svedala kommuns Författningssamling 4:18) 
syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, det vill säga att de med rimlig grad av säkerhet 
ska säkerställa att följande mål uppnås: 

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 
Enligt Reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en särskild plan 
för uppföljning av den interna kontrollen. Följande steg sker i denna process: 
Ledningsgruppen för Vård och omsorg väljer ut förslag på kontrollmoment 
utifrån en risk- och väsentlighetsanalys.  

Nämnden beslutar om kontrollplan senast 30 april. 
Vård och omsorg följer upp kontrollmomenten och redovisar resultat av 
uppföljningen till nämnden.  
Kontrollplanen följs upp i Stratsys senast 31 januari 2020. Avrapportering till 
kommunstyrelsen sker i samband med årsredovisningen för 2019.  

Vård och omsorg har lagt fram förslag på intern kontrollplan för 2019 till 
socialnämnden.        

Handlingar i ärendet 
Förslag till intern kontrollplan för socialnämnden 2019-03-05         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 36  

Förslag på ny taxa för familjerådgivningen 
Dnr 2019-000080  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avgiften för familjerådgivningen höjs från och med den 1 juni 2019 till 300 
kronor per besök och att den skall förändras i takt med de årliga justeringarna 
av prisbasbeloppet, samt  

att justera Svedala kommuns författningssamling 2:22 i enlighet med förslaget.       

Sammanfattning av ärendet 
Familjerådgivningen för Svedala kommun tillhandahålls av familjerådgivningen i 
Lund som driver rådgivning för Lunds kommun och för närliggande kommuner  
Avgiften har legat stillasedan 2013 och har inte följt prisutvecklingen. 
Vid en genomgång av familjerådgivningsavgiften för 12 kommuner i södra och 
mellersta Skåne så kan man se att denna varierar från 125–400 kronor per 
besök med ett snitt på 250 kronor. 
Svedalas avgift ligger för närvarande på 200 kronor per besök och med ett 
genomsnitt av 5 samtal per rådgivningssession blir totalkostnaden för den 
enskilde 1000 kronor.  
Samtidigt som avgiften legat still har antalet besök mer än fördubblats från 205 
besök 2016 till 543 besök 2018 vilket även kommunens kostnader för 
verksamheten gjort varför avgiften således behöver justeras. 
Taxan föreslås justeras årligen med ändringen av prisbasbeloppet. Avgiften 
föreslås vara 0,645% av prisbasbeloppet vilket ger en avgift på 300 kr beräknat 
på 2019 års prisbasbelopp. 
Vård och omsorg har tagit fram förslag på reviderad författningssamling, i 
förslaget är ny text grön och text som stryks är röd.   

Handlingar i ärendet 
Förslag på reviderad författningssamling 2:22 Taxa för familjerådgivningen      

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 37  

Revidering av delegationsförteckningen för 
socialnämnden 
Dnr 2019-000081  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att revidera delegationsförteckningen för socialnämnden enligt förslag.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens delegationsförteckning har reviderats, bland annat så stryks 
större delen av kapitlet om färdtjänst då hanteringen av färdtjänst inte längre 
åligger socialnämnden utan istället Region Skåne. 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 2019-02-18         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 38  

Ordförandejour socialnämndens utskott - arvode 
Dnr 2019-000077  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att ledamot i socialnämndens utskott som inte har annan fast 
månadsarvodering ersätt med 5,16% av inkomstbasbeloppet de månader hen 
har ordförandejouren. Arvodet indexregleras årligen i enlighet med 
inkomstbasbeloppet.  

Sammanfattning av ärendet 
För socialnämndens 1:e vice ordförande utgår inget fast arvode så som det gör 
för ordförande och 2:e vice ordförande. 1:e vice ordförande ingår i 
socialnämndens utskott tillsammans med ordförande och 2:e vice ordförande. I 
socialnämndens utskott så delar de tre ordinarie ledamöterna på 
ordförandejouren. Ordförandejour innebär att ledamoten ska vara tillgänglig 
dygnet runt för att kunna fatta brådskande beslut. 
1:e vice ordförande har sedan 2015 erhållit 3 000kr per månad, de månader då 
hon har ordförandejour i socialnämndens utskott.  
Socialnämndens presidie föreslår att summan som ska utgå till 1:e vice 
ordförande ska indexregleras årligen, utan beslut i socialnämnden. 3000kr av 
2015 års inkomstbasbelopp är 5,16%. 5,16% av 2019 års inkomstbasbelopp 
ger 3 323kr.   
På grund av jäv deltar inte Carin Falck (BP) i handläggning av detta ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2015-05-07 § 52         

Yrkanden 
Ledamot Torbjörn Sköld (S) yrkar att det ska gälla ledamot i socialnämndens 
utskott som inte har annan fast månadsarvodering.           

Beslut skickas till 
Lönekontoret 
Akten 
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§ 39  

Rapportering ej verkställda beslut kvartal 4, 2018 
Dnr 2018-000189  

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 
föreligger får Vård och omsorg för kvartal 4 år 2018. 

Rapportering enligt 16 kap 6f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
föreligger för Vård och omsorg kvartal 4 år 2018. 
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 4 2018 följande att rapportera: 

SoL: 
Sju ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller dagverksamhet (94 
dagar), boende (IFO) (107 dagar) samt fem särskilt boende (259, 258, 171, 143 
och 94 dagar). 

LSS: 
Två ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller korttidsvistelse (510 
dagar) och kontaktperson (94 dagar). 
Vård och omsorg redovisar muntligen till socialnämnden grunderna till de ej 
verkställda besluten.         

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

SoL, 2019-01-30 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, 2019-
01-28 
Socialnämndens utskott § 9, 2019-02-21         
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 

Akten 
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§ 40  

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 
9 personer i kö till särskilt boende 

- Ny utförare av personlig assistans 
En gemensam upphandling tillsammans med Staffanstorp kommun 
avseende personlig assistans är avslutad. Kurera assistans är den som 
kommer att utföra den personliga assistansen om brukaren väljer 
kommunen som utförare. I dagsläget är det ingen som har valt 
kommunen men kommunen måste ha en förberedelse på om det skulle 
ske. 

- Utförare hemtjänstval   
Svedala kommun har haft två företag, WiMix Resurs AB och S&O 
Städservice i Skåne Ab, som har utfört städ och inköp hos några 
vårdtagare i hemtjänsten. De två företagen har sagt upp sina avtal med 
kommunen. 

- Öppet hus på daglig verksamhet 

Daglig verksamhet på Månsgatan i Svedala har öppet hus den 22 mars 
mellan kl 13-16. 

Socialnämndens ordförande Per Mattsson informerar om: 

- Målseminarium 
Ett gemensamt målseminarium har hållits för nämndernas presidier. 
Bland annat gjordes en SWOT-analys inför målarbetet. Målarbetet 
beräknas vara klart innan sommaren.       

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 41  

Skrivelser och meddelanden  
Dnr 2019-000083  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens personalutskott 2019-01-30 § 1, Löneöversyn 2019 

Kommunfullmäktige 2019-02-13 § 15, Svar på motion om möbler till Solgården 
Kommunstyrelsens budgetutskott 2019-02-25 § 7, Förutsättningar för budget 
2019 samt förslag till åtgärder, Svedala kommun 

Rapport från kontaktpolitiker, Solgården Klågerup  
Årssammanställning 2018 S&O Städservice i Skåne AB     

Årssammanställning 2018 Wimix Resurs AB 
Verksamhetsberättelse 2018 Samhalls Tvättservice    

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 42  

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 2019-02-01 -2019-02-28:  
Individärenden IFO 

s. 128-139 

Individärenden LSS 
s. 141 

Individärenden ÄO 
s. 142-155 

Färdtjänst 

s. 140 
Avgiftshandläggning 

s. 156-181, 183-184 

Personal 
s. 182         

Beslut skickas till 
Akten 
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