
 

 

1(24) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-13  
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Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 13 februari 2020 kl 17:30 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Ewa Dahl 

Justeringens plats och datum Vård och omsorg, Svedala kommun, 2020-02-20 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1-17 

 Rebecka Kjellsson  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Ewa Dahl  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-02-13 

Anslaget sätts upp 2020-02-20 Anslaget till och med 2020-03-16 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommun 
 

Underskrift 
  

 Rebecka Kjellsson  
 Utdragsbestyrkande  
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§ 1  

Bokslut socialnämnden 2019 
Dnr 2020-000032  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att godkänna bokslut för socialnämnden 2019,  

samt att översända den till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Leena Berlin Hallrup och controller Maria Dérand redovisar 
årsredovisningen för socialnämnden 2019.  

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning för socialnämnden 2019 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 2  

Förslag till beslut om effektiviseringar och 
besparingar 
Dnr 2019-000207  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att anta föreliggande förslag till effektivisering/besparing.  

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens möte den 17 juni 2019 beslutades att uppdra åt 
nämnderna att iaktta god budgetföljsamhet då budget och utfall 2019, utgör 
grunden för budget 2020s ekonomiska ramar,  
att förbereda en effektivisering om 1,5 % av nämndens ram. 

att återrapportering ska ske till budgetutskottet senast 13 september 2019. 

 
Effektivisering och besparingskrav 1,5%, innebär 4 090 tkr för år 2020, varav 3 
400 är beslutade av socialnämnden 2019-11-07. Resterande ej beslutade 
effektiviseringskrav om 690 tkr, föreslås enligt nedan. 
 

Specifikation (tkr)       Budget 2020   
Minskning av timanställda  290  

Övriga kostnader  400 

Total resterande effektivisering 690  
 
För att internbudgeten för Vård och omsorg 2020 ska stämma krävs ett beslut 
på effektiviseringar/besparingar om 690tkr.  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 3  

Internbudget för Vård och omsorg 2020 
Dnr 2020-000031  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att anta föreliggande internbudget för Vård och omsorg 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens internbudget för 2020 har en justerad ram 276 180Mkr 
 
Socialnämnden   Budget 2020 

Summa socialnämnden, ingående  277 248 
budget=justerad budget 2019 
Avgår villkorade tillväxtmedel 2019 -3 600 
Kompensation med 1,5% för övrigt,  1 274 
lokalkostnader och intäkter 

Kompensation ökad arbetsgivaravgift 1 498 
Ökad volym hemtjänst/särskilt boende,  2 000 
4,4 mnkr per år enligt vård och  
omsorgsplan (2016–2019) 
Ökad volym hemtjänst/särskilt boende 2 000 

Beslut om effektivisering  3 400 

Ej beslutad effektivisering  690 
Summa förslag till ram socialnämnden 276 180 
 
Effektiviseringar under 2019 har inneburit en minskad ram om 4 090 Mkr, vilket 
medför påtagliga konsekvenser för kvalitén att bedriva en trygg och rättssäker 
verksamhet.  
För att beslut om internbudget ska kunna tas måste 
effektiviseringar/besparingar om 690 tkr antagits.    

Handlingar i ärendet 
Förslag till internbudget 2020, 2020-02-04 
Pensionärsrådets yttrande till socialnämnden över budgetförslaget för 
äldreomsorgen 2020, 2020-01-29 

Handlingar i ärendet 
Förslag till internbudget 2020, 2020-02-04 
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Pensionärsrådets yttrande till socialnämnden över budgetförslaget för 
äldreomsorgen 2020, 2020-01-29 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 4  

Uppföljning intern kontrollplan för socialnämnden 
2019 
Dnr 2019-000078  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att ställa sig bakom uppföljningen av intern kontroll för socialnämnden 2019 
samt,  

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Reglemente för intern kontroll har upprättats av kommunfullmäktige (Svedala 
kommuns författningssamling 4:18). Reglementet syftar till att säkerställa att 
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    
Socialnämnden beslutade 2019-03-14 § 35 om de interna kontrollmålen för 
2019. 
Det föreligger nu uppföljning av de beslutade interna kontrollmålen för 2019.  

Handlingar i ärendet 
Uppföljning intern kontroll 2019 socialnämnden 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 5  

Socialnämndens indikatorer 2020 
Dnr 2020-000034  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att anta målvärden till indikatorer 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har 2019-08-22 § 82 och 2019-10-10 § 99 antagit 
verksamhetsmål för perioden 2019-2022 med tillhörande indikatorer för 
perioden 2019-2020. Efter analys av resultat 2019 har förslag på nya 
målvärden för indikatorer 2020 tagits fram.  

Handlingar i ärendet 
Målvärden till socialnämndens indikatorer 2020.  

Beslut skickas till 
Akten 
 



 

 

10(24) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 6  

Riktlinjer särskilt boende och korttidsboende 
Dnr 2020-000033  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att fastställa Riktlinjer för särskilt boende och korttidsboende.  

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen avser handläggning av ansökan rörande bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) i form av särskilt boende samt korttidsboende. Syftet 
med riktlinjen är att tydliggöra socialnämndens intentioner och att främja en 
likvärdig bedömning av den enskildes behov. Riktlinjen är vägledande och ett 
stöd i handläggningen men är underordnad gällande lagstiftning och 
föreskrifter.  

Handlingar i ärendet 
Riktlinje särskilt boende och korttidsboende 2020-02-03 

Yrkanden 
Caroline Gullstrand (SD) yrkar bifall till liggande förslag..  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 7  

Tillsynsplan enligt alkohollagen för perioden 
2020-2022 
Dnr 2020-000036  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att anta Tillsynsplan enligt alkohollagen för perioden 2020-2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt alkohollagen ansvarar kommunen och polismyndigheten för tillsyn över 
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker 
och alkoholdrycksliknande preparat. Kommunen och polismyndigheten har 
även tillsyn över detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en 
tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsynsplanen ska fungera som ett stöd för 
kommunens tillsynsverksamhet. Socialnämnden har tidigare antagit en 
tillsynsplan för perioden 2017-2019 och nu föreligger en tillsynsplan för 
perioden 2020-2022.  

Handlingar i ärendet 
Tillsynsplan enligt alkohollagen för perioden 2020-2022 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 8  

Förslag till socialnämndens nya reglemente 
Dnr 2020-000011  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att överföra ansvaret för 
arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt 
bostadsförsörjning för kommunanvisade nyanlända invandrare från 
kommunstyrelsen till socialnämnden, anta förslag till reviderat reglemente för 
socialnämnden att gälla från och med 2020-04-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-16 att uppdra åt kommunstyrelsen och 
socialnämnden att senast till fullmäktiges sammanträde 2020-03-13 ta fram 
förslag på reviderade reglementen för respektive nämnd/styrelse med 
anledning av den nya ansvarsfördelningen. Föreslagna förändringar framgår av 
bilagt dokument, reglemente för socialnämnden.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till reglemente för socialnämnden 2020-01-16 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 9  

Vård- och omsorgsplan 2020-2023 
Dnr 2019-000170  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta framlagt förslag till Vård- och omsorgsplan 2020-2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Efter att kommunstyrelsens ordförandeberedning 1 tittat på Vård- och 
omsorgsplan 2020-2023 enades beredningen om att kommunstyrelsens 
ordförande sänder Vård- och omsorgsplan 2020-2023 åter till socialnämnden 
för ytterligare bearbetning. Det gäller några formuleringar i kapitel 6 Framtida 
resursbehov som påverkas av kommunens nya budgetprocess. 
Vård och omsorg har därmed strukit ett antal meningar i kapitel 6. 
Strykningarna är rödmarkerade i texten.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till Vård och omsorgsplan 2020-2023, 2020-02-03 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 

 



 

 

14(24) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 10  

Förslag till höjd taxa för familjerådgivning 
Dnr 2020-000037  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avgiften för familjerådgivningen höjs från och med den 1 april 2020 till 400 
kronor per besök,  
att socialnämnden årligen får justera ändringen utan föregående beslut i 
kommunfullmäktige enligt modellen 0,85 % av prisbasbeloppet. Avgiften ska 
justeras per 1 januari årligen från och med 1 januari 2021, samt 
att justera Svedala kommuns författningssamling 2:22 i enlighet med förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av det ekonomiska läget inom Vård och omsorg samt de ökade 
kostnaderna för familjerådgivning föreslås egenavgiften för familjerådgivning 
öka från 305 kr/samtal till 400kr/samtal. Det föreslås att egenavgiften tas ut 
även vid återbud och uteblivna besök oberoende av anledning.  
Antal samtal och kostnader för familjerådgivning har ökat stadigt under de 
senaste fyra åren. 

Antal samtal 2016 – 2019: 
2016, 205 samtal, 78 återbud, 1 avgiftsbefriat samtal. Totalt 284 samtal 

2017, 303 samtal, 73 återbud, 12 avgiftsbefriat samtal. Totalt 388 samtal 

2018, 367 samtal, 171 återbud, 36 avgiftsbefriat samtal. Totalt 544 samtal 
2019, 363 samtal, 118 återbud, 30 avgiftsbefriat samtal. Totalt 511 samtal 

Med anledning av det ökande antalet samtal har kostnaderna de senaste två 
åren ökat till 830 tkr/år mot 530 tkr/kr 2017. Från och med 1/1 2021 kommer 
familjerådgivning att drivas i egen regi, med målet att sänka de stigande 
kostnaderna. 
Antalet återbud är högt, 2019 står återbuden för 23% av de totala antalet 
samtal. Idag tas endast egenavgift ut vid de återbud som lämnas som gäller 
annat än sjukdom, under 2019 togs avgift ut av denna anledning vid 5 tillfällen. 
Av dessa 5 uteblev 2 helt utan att höra av sig.  
Av nio samverkanskommuner tar en kommun ut 400 kr i egenavgift, i fyra 
kommuner är avgiften 300kr i egenavgift och fyra andra kommuner har en avgift 
mellan 125-200kr.  
De ökade kostnaderna för familjerådgivning kommer inte att täckas av de ökade 
intäkterna. Familjerådgivningens faktiska snittkostnad per samtal uppgår till 
1577kr enligt familjerådgivningens statistik.  
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Med anledning av det stigande antalet samtal samt det höga antalet återbud 
förslås följande:  
Egenavgiften höjs till 400kr från 305kr.  

Egenavgift på 400kr (2020) tas ut om återbud lämnas senare än 48 timmar 
innan bokat besök.    
Taxan föreslås fortsätta justeras årligen med ändringen av prisbasbeloppet. 
Avgiften föreslås vara 0,85% av prisbasbeloppet vilket ger en avgift på 400 kr 
beräknat på 2020 års prisbasbelopp.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till författningssamling 2:22 Taxa för familjerådgivningen 

Yrkanden 
Caroline Gullstrand (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Torbjörn Sköld (S) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 11  

Lokala verksamhetsgarantier 
Dnr 2020-000038  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att anta de nya lokala verksamhetsgarantierna.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2011 trädde en bestämmelse i kraft i socialtjänstlagen om 
värdegrund inom äldreomsorgen. 2012 antog kommunstyrelsen lokala 
värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Svedala kommun.  

Syftet med värdegrunden var att tydliggöra etiska värden och normer som ska 
vara grunden för arbetet inom äldreomsorgen. Värdegrunden för 
äldreomsorgen och de lokala värdighetsgarantierna för Svedala kommun har 
varit en utgångspunkt för personalen i sitt yrkesutövande och ett redskap för att 
tillgodose behoven hos den enskilde.  

De lokala värdighetsgarantierna ska också tydliggöra för den enskilde vad de 
kan förvänta sig av äldreomsorgen i Svedala kommun.  
Vård och omsorg har nu valt att utveckla konceptet till att omfatta fler 
verksamheter i organisationen samt att kalla det lokala verksamhetsgarantier.  
De verksamheter som omfattas är: 

Boende LSS 

Dagcentraler och dagverksamhet 
Daglig verksamhet LSS 

Hemtjänst 

Hälso- och sjukvård 
Korttidsvistelse och korttidstillsyn LSS 

Mötesplats Linden 
Socialpsykiatri 

Särskilt boende 
I Vård- och omsorgsplanen framgår det att det är planerat att alla verksamheter 
ska ha verksamhetsgarantier, arbetet med att ta fram garantier för IFO och 
biståndshandläggningen kommer att påbörjas under planperioden.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till lokala verksamhetsgarantier, 2020-02-03 
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Beslut skickas till 
Akten 
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§ 12  

Barnkonventionen - svensk lag från 2020 
Dnr 2020-000027  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ge Vård och omsorg i uppdrag att se över vad respektive 
verksamhetsområde kan göra för att säkerställa att barnperspektivet inbegrips i 
de kommunala verksamhetsområdena.  

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Att barnkonventionen 
blir lag innebär att barnrättsfrågorna får högre status och att lokala och statliga 
myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare får ett större ansvar. 
Staten har det övergripande ansvaret att se till att barnkonventionens principer 
införlivas i den nationella lagstiftningen, men det är arbetet på regional och lokal 
nivå som ytterst avgör hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer 
och krav. Inte minst eftersom det är på den regionala och lokala nivån som barn 
och unga i första hand kan göra sina röster hörda. 
Det är kommunens styrelse och kommunfullmäktige som ska se till att alla 
styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag lever upp till det som står i 
barnkonventionen. Barnperspektivet är inte enbart är relevant inom traditionella 
barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. 
Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska förvaltningar, till 
exempel i frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö.  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-20 § 5 att ge bland annat socialnämnden 
i uppdrag att se över vad respektive verksamhetsområde kan göra för att 
säkerställa att barnperspektivet inbegrips i de kommunala 
verksamhetsområdena.  
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 15 september 2020 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag 2020-01-20 § 5 kommunstyrelsen Barnkonventionen 

Presentation Barnkonventionen KS 20 januari 2020a 

Barnkonventionen - Svensk lag från 2020: Till dig som är förtroendevald 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 13  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2020-000040  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om: 

- Kö särskilt boende  
15 personer i kö till särskilt boende.  

- Information Lex Sarah 

Information lämnas om rapporterade missförhållanden enligt Lex Sarah. 
- Broschyr Vård och omsorg 

Ny broschyr för äldreomsorgen är framtagen. Kommer att delas ut vid 
nästkommande sammanträde.  

Beslut skickas till 
Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 14  

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 
7 § punkt 1,2 och 4 Föräldrabalken 
Dnr 2020-000051  

Ärendet är sekretessbelagt och förs i separat protokoll. 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 15  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2020-000039  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag 2019-11-27  § 115 Lagen om valfrihetssystem (LOV) i särskilt 
boende inom äldrevården  

Protokollsutdrag 2019-11-27  § 116 Budget 2020-2022 för Svedala kommun  
Protokollsutdrag 2019-12-11 § 130 Valärenden 
 

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag 2019-12-11 § 118 Ekonomisk uppföljning 2019 

RSA risk- och sårbarhetsanalys för Svedala kommun 2019-2022 
Protokollsutdrag 2019-12-16 § 256 Risk- och Sårbarhetsanalys (RSA) för 
Svedala kommun 2019-2022 
 
Bygg och miljönämnden 

Kontroll och tillsynsplan för miljö hälsoskydd och livsmedel 
Tillsynsplan bygg 2020-2022 
 

Övrigt 
Rapport från besök på Solgården den 8 dec 2019, kontaktpolitiker 
Till Socialnämndens presidium i VoB:s ägarkommuner, VoB Syd 

Beslut skickas till 
Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 16  

Anmälan av delegationsbeslut  
Dnr 2020-000041  

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 2019-12-01-2020-01-31:   
Individärenden IFO 
s. 22-52 
Individärenden LSS 
s. 1-2 
Individärenden ÄO 
s. 3-21 

Avgiftshandläggning 
s. 53-60, 62-63, 81 
Personal 
s.61, 82-83 
Överklagan av avslagsbeslut, Migrationsverket 
s. 66-73 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
s. 80       

Fördelning av fondmedel 
s. 64-65    
Dödsboanmälningar 
s. 74 
Informationshanteringsplan 
s. 75 
Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
s. 76-79 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Beslut skickas till 
Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 17  

Övrig fråga, Missbruk bland yngre  
Dnr 2020-000062  

Beslut 
 Socialnämnden beslutar  
att bjuda in familjeteamet till kommande sammanträde.    

Sammanfattning av ärendet 
 Göran Malmberg (S) vill veta mer om missbruk bland yngre och hur det ser ut i 
Svedala kommun.     
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