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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-10-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 22 oktober 2020 kl 17:30-19:10 
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, 2020-10-29 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 77–85 

 Rebecka Kjellsson  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Ewa Dahl  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-22 

Anslaget sätts upp 2020-10-29 Anslaget till och med 2020-11-22 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommun 
 

Underskrift 
  

 Rebecka Kjellsson  
 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 
Caroline Gullstrand (SD), 2:e vice ordförande 
Kerstin Ovallius (ÄS) 
Torbjörn Sköld (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Sandra Kremer (SD) ersätter Tommy Rosenberg (SD) 
Göran Malmberg (S) ersätter Leif Göthed (S) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Leena Berlin Hallrup, socialchef 
Rebecka Kjellsson, verksamhetsstrateg 
Eva Karlsson, seniorpristagare, § 77 
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller, §§ 77–80 
Joakim Thuresson, bitr områdeschef §§ 77–80  
Kim Nybble, HR chef §§ 77–78 
Maria Dérand, ekonomicontroller §§ 77–80 
Emma Karlins, socialsekreterare, Arbete och integration, §§ 77–78 
Johanna Falk, projektledare, Arbete och integration, §§ 77–78 
Jenny Bjelk, socialsekreterare, Arbete och integration, §§ 77–78 
 

 

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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§ 77  

Utdelning av pris till 2019 års seniorinspiratör 
Dnr 2019-000348  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att socialnämndens ordförande delar ut äldrepris till Eva Karlsson, 2019 års 
seniorinspiratör, på dagens sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade under 2016 att instifta ett pris för årets 
seniorinspiratör. I bestämmelserna står det att läsa: 
Socialnämnden delar årligen ut ett äldrepris till person/personer som bor eller 
verkar i kommunen, föreningar och företag som verkar i kommunen som under 
året utfört en bra insats för äldre. Priset består av diplom samt blomma och ska 
delas ut av socialnämndens ordförande.    
 

I år delas priset ut på socialnämnden den 22 oktober på grund av rådande 
situation kring coronaviruset. I vanliga fall delas priset ut på de årliga 
seniordagarna, vilka är inställda i år på grund av coronaviruset. 

Handlingar i ärendet 
Årets seniorinspiratör 2019, 2020-09-24 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 78  

Utredning om samverkan med 
arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs 
kommun och socialnämnden i Svedala kommun 
Dnr 2020-000200  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att mot bakgrund av föreliggande utredning låta arbetsmarknadsnämnden i 
Trelleborgs kommun utföra arbetsuppgifterna gällande ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsinsatser på uppdrag från socialnämnden i Svedala kommun,  

att ge socialnämnden i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden i 
Trelleborg kommun ta fram och ingå ett avtal gällande att 
arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun utför arbetsuppgifterna 
gällande ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser på uppdrag från 
socialnämnden i Svedala kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
I juni 2020 fattade socialnämnden i Svedala och arbetsmarknadsnämnden i 
Trelleborgs kommun beslut om en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan 
mellan kommunerna. Avsiktsförklaringen innebär att socialnämnden i Svedala 
kommun och arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun avser att 
gemensamt projektera möjligheterna till närmare samverkan inom 
verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser.  
Projektet ska utröna möjligheterna att arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg 
utför arbete inom Svedala socialnämnds ansvarsområde. Avsiktsförklaringen 
omfattar två områden:  

•ekonomiskt bistånd, inkluderat ”beslut imorgon”, digital ansökan, 
automatiserad handläggning 
•arbetsmarknadsinsatser, hela processen.  
En utredning har nu tagits fram gällande möjligheterna till samverkan inom 
ovanstående områden. 

Handlingar i ärendet 
Utredning samverkan mellan Trelleborgs- och Svedala kommun gällande 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 79  

Internbudget 2021 Vård och omsorg 
Dnr 2020-000273  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna internbudgeten för Vård och omsorg år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige behandlade 2020-06-17 förslag till budgetramar och 
fastställde tekniska ramar för respektive nämnd. Detta innebär för 
Socialnämnden en ram på 301 682 tkr för 2021 vilket innebär en ökning av 
ramen med 4 710 tkr jämfört med 2020. Med utgångspunkt från beslutat ram 
har förvaltningen upprättat ett förslag till internbudget.  
Förvaltningen har ett antal förslag på åtgärder som ska genomföras under 2021 
och som ska bidra till att nämnden vid årets slut 2021 har en budget i balans. 

Handlingar i ärendet 
Internbudget 2021 Vård och omsorg 

Yrkanden 
 Torbjörn Sköld (S) yrkar att beslutet bordläggs på grund av sent utkomna 
handlingar i ärendet 

Per Mattsson (M) yrkar avslag på bordläggningsyrkandet    

Beslutsgång 
 Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) konstaterar att det finns två 

beslutsförslag.  
Per Mattsson (M) ställer proposition på att behandla ärendet idag mot Torbjörns 

Skölds (S) yrkande att bordlägga beslutet. 
Ordförande finner att socialnämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag. 

Votering begärs och genomförs. 

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång. 
Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja. Den som vill bifalla Torbjörn 

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

Ordföranden finner att socialnämnden beslutar att behandla ärendet idag. 

Socialnämnden beslutar med acklamation i enlighet med ordförandes förslag.  

Protokollsanteckning 
Torbjörn Sköld (S) lämnar följande anteckning till protokollet: 
Socialdemokraterna vill anmäla att de ej deltar i beslutet  

  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 80  

Investeringsbudget 2021 Vård och omsorg 
Dnr 2020-000334  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen om långsiktig investeringsplan för Vård och 
omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har ett årligt behov av att investera i nya inventarier. Ramen 
ligger på 1 650 tkr och bedömningen är att den årliga ramen kommer att nyttjas 
under kommande 8 års period. 

Handlingar i ärendet 
Långsiktig investeringsplan för Vård och omsorg 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 81  

Verksamhetsplan 2021 Vård och omsorg 
Dnr 2020-000333  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen om verksamhetsplan för Vård och omsorgs 
verksamheter för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av ny budgetprocess infördes 2020 så inbegriper det att Vård 
och omsorgsverksamheten tar fram en verksamhetsplan för år 2021. 
Verksamhetsplanen är enbart ett arbetsmaterial som vilar på en behovsanalys 
utifrån omvärldsfaktorer och utmaningar som verksamheterna står inför samt 
mål och nyckeltal som följs upp systematiskt. Socialchef ska endast informera 
presidiets nämnd om att den genomförs. 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 82  

Heltid som norm 
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 cirka 20 medarbetare har valt att gå upp 
i tjänst. Pilotprojektet pågick till den 15 januari 2020. Pilotprojektet har 
utvärderats och ett förslag till planering för arbetet framåt har tagits fram. 

Handlingar i ärendet 
Utvärdering, pilotprojekt heltid som norm 2020-10-09 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen personalutskott 

Akten  
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§ 83  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2020-000040  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om: 

• Utveckling av ekonomiskt bistånd 
• Coronaviruset, covid-19  

• Svar från Arbetsmiljöverket 

• Kö särskilt boende 
- 3 personer i kör till särskilt boende  

 

Protokollsanteckning 
Göran Malmberg (S) vill veta mer om missbruk bland yngre, förebyggande 
arbete och hur det ser ut i Svedala kommun. Arbetet kommer att presenteras 
vid kommande nämnd. 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 84  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2020-000320  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 
2020-09-23 § 67 Försäljning av Svedala 1:88 och Svedala 1:89, projekt 
Segestrand (Veidekke)     

Kommunstyrelsen 

2020-10-15 § 189 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Svedala kommun 
Migrationsverket 

2020-09-16 Information om återupptagande av överföringar av kvotflyktingar 
2020-09-29 Information om Migrationsverket arbete med överföring av 
kvotflyktingar under resten av året 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 85  

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 2020-09-01- 
2020-09-30.     
 
Individärenden IFO   s.621-637 
 
Individärenden LSS   s.638 
 
Individärenden SOL   s.639-649 
 
Avgiftsbeslut    s.650-654, 686, 687 
 
Ekonomiskt bistånd   s.655-685  
 
Ordförandebeslut  
Om att upphäva besöksförbud på de  
särskilda boendena    s.688   
 
Beslutsattestanter socialnämnden  s.689 
 
Attestlista för avsläpp 
Arbete och integration och Individ  
och familjeomsorgen   s.690 
 
Atteslista Vård och omsorg   s.691-696 

Beslut skickas till 
Akten 
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