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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-03-26  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 26 mars 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 Camilla Nordén 

Justeringens plats och datum Vård och omsorg, Svedala kommun, 2020-04-02 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 18-30 

 Rebecka Kjellsson  

 Ordförande 

  

 Per Mattsson  

 Justerare 

  

 Camilla Nordén  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-03-26 

Anslaget sätts upp 2020-04-02 Anslaget till och med 2020-04-27 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommun 
 

Underskrift 

  

 Rebecka Kjellsson  
 Utdragsbestyrkande  



 

 

2(18) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-03-26  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

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

Tjänstgörande ersättare 

Anne Jönsson (M), ersätter Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande 
Sandra Kremer (SD), ersätter Tommy Rosenberg (SD) 
Göran Malmberg (S), ersätter Leif Göthed (S) 

Ersättare och insynsplatser 

 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Maria Dérand, controller §§ 18–19 
Anette Stoltz, enhetschef §§ 18–19 
Rebecka Kjellsson, 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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Ärendelista 
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§ 25 
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§ 18  

Uppföljningsrapport 1, 2020 socialnämnden 

Dnr 2020-000080  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningsrapport 1 för 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognosen för socialnämnden bedöms visa ett underskott på -3,5 
miljoner kronor vid årets slut. Underskotten återfinns främst inom individ och 
familjeomsorgen med ett prognostiserat underskott på -2,0 miljoner kronor samt 
för arbete och integration med ett prognostiserat underskott på -1,5 miljoner 
kronor.  

Intäkterna totalt för socialnämnden bedöms visa en negativ avvikelse på -1,3 
miljoner kronor och beror främst på minskade ersättningar från migrationsverket 
inom arbete och integration samt för enheten ensamkommande barn.  

När det gäller avvikelsen för personalkostnader hänförs den till ökade 
personalkostnader inom hemtjänsten på grund av fortsatt stort behöv av 
hemtjänstinsatser i kommunen. Avvikelsen vad gäller övriga kostnader beror till 
största del på att kostnaderna för externt köpt vård prognostiserats högre 
jämfört med budget.  

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport 1, 2020 socialnämnden 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ekonomi- och utvecklingschef 

Controller 

 



 

 

5(18) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-03-26  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19  

Information uppföljningsrapport 1, 2020 
Kommunstyrelsen, Arbete och integration  

Dnr 2020-000117  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef för Arbete och integration, Anette Stoltz, föredrar 
uppföljningsrapport 1, 2020 kommunstyrelsen, för Arbete och integration.  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 20  

Förslag intern kontrollplan för socialnämnden 
2020 

Dnr 2020-000081  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna framlagt förslag till intern kontrollplan för 2020 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.  

Vård och omsorg följer upp kontrollmomenten och redovisar resultat av 
uppföljningen till nämnden.  

Kontrollplanen följs upp i Stratsys 2021 och avrapportering sker till 
kommunstyrelsen.  

Vård och omsorg har lagt fram förslag på intern kontrollplan för 2020 till 
socialnämnden.  

Handlingar i ärendet 
Förslag Intern kontrollplan för socialnämnden 2020 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 21  

Revidering av delegationsförteckningen för 
socialnämnden 

Dnr 2020-000079  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att revidera delegationsförteckningen för socialnämnden enligt förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens delegationsförteckning har reviderats. 

Förslaget till ändring är med anledning av att verksamheten Arbete och 
integration flyttas till socialnämnden 2020-04-01. 

Förslaget innehåller också justeringar av delegationsnivån inom individ och 
familjeomsorgen. 

Med anledning av ny förvaltningslag och kommunallag är lagrum korrigerade. 

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. Förslag på reviderad 
delegationsförteckning för socialnämnden 2020-04-01.  

Handlingar i ärendet 
Förslag på reviderad delegationsförteckning för socialnämnden 2020-04-01 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 22  

Statsbidrag att rekvirera för 
habiliteringsersättning 

Dnr 2020-000054  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att rekvirera 425 tkr i statsbidrag för habiliteringsersättning under 2020 från 
Socialstyrelsen samt, 

att höja habiliteringsersättningen för deltagare i daglig verksamhet från den 1 
april 2020 till den 31 december 2020 för heltidsdag respektive halvtidsdag,  

att habiliteringsersättningen för heldag är 130 kronor per dag från den 1 april 
samt,  

att habiliteringsersättningen för halvdag är 65 kronor per dag från den 1 april.  

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 idag knappt 40 personer som erhåller habiliteringsersättning. 
Kommunens kostnad för habiliteringsersättningen var 2019 466 tkr, då 
inkluderat fjolårets tillfälliga höjning. 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till 
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får 
användas av kommunerna i syfte att införa, höja eller finansiera tidigare höjning 
av ersättning till dem som deltar i daglig verksamhet. Enligt Socialstyrelsens 
fördelningsnyckel är statsbidraget för Svedala kommun 425 tkr. Statsbidraget är 
tillfälligt och ska användas under 2020. Återrapport ska ske 2021. 

2018 beslutade socialnämnden att habiliteringsersättningen från och med den 1 
juli 2018 skulle höjas för heldag från 36 kronor/dag till 50 kronor/dag och att 
habiliteringsersättningen för halvdag skulle höjas från 18 kronor/dag till 25 
kronor/dag.  
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Om Svedala rekvirerar hela det fördelade statsbidraget kan fördelning göras 
enligt följande: 

Rekvireras: 425.779 kr 

Tillfällig höjning per heltid 9 månader (april-dec): 70 kr per dag 

Förslaget innebär en höjning av habiliteringsersättningen för heldag från 50 
kronor/dag till 130 kronor/dag för halvdag höjs från 25 kronor/dag till 65 
kronor/dag. Höjningen gäller tillfälligt fram till december 2020 därefter återgår 
ersättningen till tidigare nivå.  

Handlingar i ärendet 
Statsbidrag att rekvirera för habiliteringsersättning (dnr 9.2-657/2020)  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 23  

Anmälan av motion om att utreda alternativa 
åtgärder för Holmagårdens användning 

Dnr 2018-000303  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

att socialnämnden bifaller yrkandet att man utreder alternativa åtgärder av 
Holmagården, vilket pågår, 

att socialnämnden avslår yrkande om att utreda att bygga nya särskilda boende 
i anslutning till Holmagården eller Toftaängen som ersättning och komplettering 
för lägenheterna på Holmagården, då detta redan är genomfört, 

att socialnämnden bifaller yrkandet om att utreda ombyggnation av 
Holmagårdens lägenheter till andra boendeformer som till exempel 
mellanboende och/eller trygghetslägenheter med tillhörande Seniorcenter.  

Sammanfattning av ärendet 
Leif Göthed (S), Martin Gustafsson (MP) och Jörgen Persson (V) har till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion om att utreda alternativa åtgärder 
för Holmagårdens användning.  

Med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion av Holmagårdens äldreboende 
konstaterades det att utrymmena för toaletterna var för små och behöver 
byggas om. Motionärerna anför att med anledning av de höga beräknade 
kostnaderna för Holmagårdens användning kan kommunen titta på alternativa 
åtgärder istället. 

Motionärerna yrkar att man utreder alternativa åtgärder för Holmagårdens 
användning, att utredning ska göras av möjligheten att bygga nya särskilda 
boenden i anslutning till Holmagården eller Toftaängen som ersättning och 
komplettering för lägenheterna på Holmagården, samt att utredning ska göras 
av en ombyggnation av Holmagårdens lägenheter till andra boendeformer som 
till exempel mellanboende och/eller trygghetsboende med tillhörande 
seniorcenter.  

Handlingar i ärendet 
Motion om att utreda alternativa åtgärder för Holmagårdens användning 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 24  

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 
2019 

Dnr 2020-000072  

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 för 
Vård och omsorg för kvartal 4 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 4 2019 följande att rapportera: 

SoL:  

Sju ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller särskilt boende (286, 
281, 309, 273, 119, 95, 183 dagar)  

LSS: 

Två ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller LSS Bostad för vuxna 
(432 dagar), LSS Kontaktperson (106 dagar)  

Handlingar i ärendet 
Rapportering enligt 16 kap 6f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL, 2020-02-11 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, 2020-
02-11 
Socialnämndens utskott § 28, 2020-03-10 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 

Akten 
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§ 25  

Adoptionsutredning enligt 4 kap 14 § 
Föräldrabalken 

Dnr 2020-000103  

Ärendet är sekretessbelagt och förs i separat protokoll. 
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§ 26  

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 
7 § punkt 1 Föräldrabalken 

Dnr 2020-000101  

Ärendet är sekretessbelagt och förs i separat protokoll. 
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§ 27  

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 
7 § punkt 1 och 3 Föräldrabalken 

Dnr 2020-000102  

Ärendet är sekretessbelagt och förs i separat protokoll. 
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§ 28  

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 

9 personer i kö till särskilt boende.  

- Coronaviruset (covid-19) 

Kommunens följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En utökad och 
”förstärkt kommunledningsgrupp” träffas regelbundet och följer utvecklingen. 
Dagcentralerna är stängda sedan 17 mars och besöksförbud på äldreboende 
gäller sedan 19 mars. 

- Personalförändringar 

Nuvarande IFO-chefen slutar den 3 april och tillträdes av en ny tf IFO-chef den 
31 mars.  

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 29  

Skrivelser och meddelanden 

Dnr 2020-000078  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 

2020-02-26 § 1 Ekonomistyrningsprinciper för mandatperioden 2020-2023 

2020-02-26 § 2 Plan för ekonomisk uppföljning mandatperioden 2020-2023 

2020-02-26 § 3 Tekniska ramar för budget 2021 med plan 2022-2023     

2020-02-26 § 6 Organisationen för Arbete och integration 

2020-02-26 § 18 Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej 
verkställda beslut under 2019 

2020-02-26 § 19 Valäreden 

2020-03-13 Kungörelse om laga kraft för Översiktsplan 2018 för Svedala 
kommun 

 
Kommunstyrelsen  
2020-02-10 § 24 Tekniska ramar för budget 2021 med plan 2020-2023 

 

Pensionärsrådet 

2020-02-21 Val till pensionärsrådet i Svedala kommun 2019-2022  

 

Övrigt 

Sveriges kommuner och regioner SKR 

Meddelande (4/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten 
och SKR om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 30  

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 
Individärenden IFO 

s. 84-98 

Individärenden LSS 

s. 99 

Individärenden SOL 

s. 100-110 

Avgiftshandläggning 

s. 111-138, 140, 141, 142, 143-144 

Personal 

s.139, 157-158, 159-160 

Överklagan av avslagsbeslut, Migrationsverket 

s. 145-146, 147-149 

Fördelning av verksamhetsbidrag, Kvinnojouren Söderslätt 

s. 150 

Fördelning av föreningsbidrag, Föräldraföreningen mot narkotika 

s. 151 

Gallringsbeslut, färdtjänst 

s. 152-153 

Rapport för direktupphandling 

s. 154 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

s. 155 

Tilldelning av brandskyddsansvar 

s. 156 
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Beslut skickas till 
Akten 

 


