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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-26  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 26 november 2020 kl 17:30 – 19:15 
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, 2020-12-03 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 86-96 

 Rebecka Kjellsson  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Camilla Nordén  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-11-26 

Anslaget sätts upp 2020-12-04 Anslaget till och med 2020-12-29 

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)                                                                      deltar på distans 
Camilla Nordén (C)                                                             deltar på distans      
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande 
Tommy Rosenberg (SD)                                                     deltar på distans 
Caroline Gullstrand (SD), 2:e vice ordförande 
Kerstin Ovallius (ÄS)                                                           deltar på distans      
 

Tjänstgörande ersättare 

Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S) ersätter Torbjörn Sköld (S)  deltar på distans 
Göran Malmberg (S) ersätter Leif Göthed (S)                     deltar på distans  
 

Ersättare och insynsplatser 

Anne Jönsson (M)                                                                deltar på distans 
Anna Netterheim (M)                                                            deltar på distans 
Katrin Lydén (L)                                                                    deltar på distans 
Anja Malmqvist (KD)                                                             deltar på distans  
Sandra Kremer (SD)                                                             deltar på distans 
Sandra Bergdahl (MP), Insynsplats                                      deltar på distans  
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Johan Lundgren, kommundirektör, §§86-87                          deltar på distans 
Mattias Olsson, områdeschef Vård och omsorg, §§86-88     deltar på distans 
Maria Danielsson, områdeschef Vård och omsorg, §§86-89 deltar på distans 
Maria Dérand, ekonomicontroller, §§86-89                            deltar på distans                       
Leena Berlin Hallrup, socialchef Vård och omsorg 
Rebecka Kjellsson, sekreterare/verksamhetsstrateg 
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller 
 

 

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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§ 86  

Förändring av dagordning 
Dnr 2020-000397  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

i enlighet med ordförandes beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens ordförande klargör att flera av socialnämndens ledamöter, 
tjänstgörande ersättare, ersättare och insynsplats deltar i mötet på distans. 
Ordförande föreslår följande arbetsprinciper för dagens sammanträde; 

att sammanträdet går efter dagordningen och går till beslut efter respektive 
föredragning.    
Socialnämnden fattade beslut i ärendena i den ordningen som återges i 
protokollet. 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 87  

Information om kommundirektörens utredning av 
Holmagården 
Dnr 2020-000383  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Handlingar i ärendet 
Arbetsmiljöverket har efter inspektion på Holmagårdens särskilda boende i maj 
2017 ställt krav på att det ska finnas ett fritt arbetsutrymme om minst 0.8m vid 
sidan om toalettstol där arbetstagaren utför arbetsmoment som innebär 
kraftutövning eller där arbetstagare behöver huka eller böja sig ned. Det skall 
finnas ett fritt utrymme för de hjälpmedel som behöver användas i 
hygienrummen.  
Kommundirektör Johan Lundgren fick i början av 2020, i samband med 
ordförandeberedning i kommunstyrelsen, i uppdrag att leda en översyn om vad 
som kan göras med Holmagården. 
Syftet med översynen är att utreda om Holmagården bör behållas som särskilt 
vårdboende för äldre, efter nödvändig ombyggnad av hygienrummen eller om 
byggnaden istället kan byggas om och användas för trygghetsboende. 

Därtill undersöka hur övriga lokaler på Holmagården kan användas effektivare. 
Utredningen redovisar konsekvenser gällande verksamhet, ekonomi, avtal och 
tidplan.         

Handlingar i ärendet 
Utredning Holmagårdens framtid, daterad 2020-11-06 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 88  

Information om missbruk bland unga och 
förebyggande insatser i Svedala kommun 
Dnr 2020-000376  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Områdeschef Mattias Olsson föredrar lägesbilden av missbruk bland unga i 
Svedala kommun samt verksamhetens förbyggande arbete och insatser. 
Ungdomars missbruksvanor har generellt ändrats på så sätt att ungdomarna 
tenderar att bli mer vårdslösa i sitt missbruk, vilket även gäller unga i Svedala. 

I Svedala har unga missbrukare mellan 18-25 år, som söker hjälp, ökat med en 
år 2010, tre år 2015 och nio år 2020 till och med 26 november 2020. 
Socialtjänstens förbyggande arbete utgår ifrån öppenvården där två 
ungdomsbehandlare och en missbruksbehandlare arbetar. Deras arbete har 
gett resultat och socialtjänsten har kunnat arbeta i hemmamiljön istället för 
externa placeringar. För att möta utveckling av missbruk bland ungdomar och 
vuxna ska ytterligare en missbruksbehandlare anställas from år 2021. 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 89  

Uppföljningsrapport 3, 2020 socialnämnden 
Dnr 2020-000080  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna ska fyra gånger under året lämna uppföljningsrapporter till 
kommunfullmäktige. Dessa ska innehålla prognos för året vad gäller det 
ekonomiska utfallet och förslag till korrigerande åtgärder vid befarade avvikelse. 
 
Socialnämnden prognostiserar ett resultat vid årets slut på -13,2 mnkr 
(prognostiserat resultat exklusive överförde del från KS vad gäller Arbete och 
integration skulle landat på – 7,3 mnkr). Avvikelserna för Socialnämnden totalt 
återfinns främst inom Arbete och Integration och Individ och familjeomsorgen. 
Helårsprognosen för Arbete och integration är bedömningen att underskotten 
vad gäller ekonomiskt bistånd, uteblivna hyresintäkter och minskade schabloner 
från Migrationsverket p.g.a. färre nyanlända flyktingar kvarstår vid årets slut. 
Individ och familjeomsorgens underskott för externt köpt vård och behandling 
prognostiseras fortsatt med ett underskott. 

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport 3, 2020 socialnämnden, daterad 2020-11-13 

Delegationsbeslut ordförandebeslut UR3, daterad 2020-11-16 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ekonomicontroller 
Ekonomi och utvecklingschef 

Akten 
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§ 90  

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter  
Dnr 2020-000374  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att till kommundirektören fördela arbetsmiljöuppgifter, samt  
att kommundirektören har rätt att vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter i enlighet 
med av kommunfullmäktige antagen Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens fulla arbetsmiljöansvar ligger på kommunfullmäktige. 
Arbetsmiljöuppgifter kan genom beslut delegeras nedåt i organisationen. 
Kommunfullmäktige har i nämndernas reglementen delegerat ansvaret för 
arbetsmiljöuppgifter inom nämndens verksamhetsområde till respektive nämnd. 
Beslut om Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter har fattats av 
kommunfullmäktige (§ 109, 2019). I uppgiftsfördelningen tydliggörs 
arbetsgången för fördelning av arbetsmiljöuppgifter genom organisationen. 
Uppgiftsfördelningen för arbetsmiljön finns på sex nivåer, från 
kommunfullmäktige som har det samlade arbetsmiljöansvaret i kommunen, 
vidare till nämnd/styrelse, kommundirektör, verksamhetschef/ chef för 
kommunledningskontoret, områdeschef, enhetschef/rektor/arbetsledare och ner 
till vissa enskilda medarbetare.  
Nämnderna föreslås att besluta att fördela arbetsmiljöansvar till 
kommundirektör enligt Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Nämnd/styrelse till 
kommundirektör, vilket sedan diarieförs hos respektive nämnd. 

Handlingar i ärendet 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Nämnd/styrelse till kommundirektör, 2020-
10-21 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 91  

Sammanträdesplan för socialnämnden 2021 
Dnr 2020-000373  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att sammanträdesdagar för socialnämnden 2021 är: 

4 februari 
25 mars,  

22 april 

27 maj 
17 juni 

26 augusti 
30 september,  

28 oktober 

18 november,  
16 december, samt 

att socialnämndens sammanträden börjar kl 18:00. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreslagna sammanträdesdatum för socialnämnden är inplanerade så att 
ärendegången främjas. Utformningen har skett med beaktande av 
kommunstyrelsens sammanträden.  
 
Sammanträdena förläggs på torsdagar kl 18:00.  
Följande datum föreslås:   
4 februari, 25 mars, 22 april, 27 maj, 17 juni 
26 augusti, 30 september, 28 oktober, 18 november, 16 december. 

Handlingar i ärendet 
Förslag sammanträdesplan för socialnämnden 2021 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 92  

Remissvar - Förslag till konstpolicy för Svedala 
kommun 
Dnr 2020-000362  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att ställa sig bakom förslag till konstpolicy för Svedala kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och bibliotekschefen har av kommunrevisionen rekommenderats att ta 
fram rutiner och skapa kontroll över kommunens konstsamling och arbetet med 
konstnärlig gestaltning. Svedala kommun har haft Riktlinjer för konstnärlig 
gestaltning vid nybyggnation sedan 2015. Dessa är i stort behov av uppdatering 
bland annat beroende på förändringar i kommunens organisation. 

Handlingar i ärendet 
Beslut-2020000222-KOF-§ 63  
Konstpolicy för Svedala kommun 
ffs1-45-riktlinjer-for-konstnarlig-gestaltning-vid-nybyggnation 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Akten 
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§ 93  

Revidering av delegationsförteckningen för 
socialnämnden 
Dnr 2020-000380  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att anta föreslagen revidering av socialnämndens delegationsförteckning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna får enligt 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (SoL) ta ut skäliga avgifter 
för familjerådgivning. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att 
besöksavgiften vid familjerådgivningen ska uppgå till 400 kr. 
Det är angeläget att par/familjer inte stängs ute från familjerådgivning av 
ekonomiska skäl. Beslut om avgiftsbefrielse har tidigare fattas av 
familjerådgivningen i Lund, med vilka Svedala kommun haft avtal med. Från 
och med 2021-01-01 ansvarar Svedala kommun för familjerådgivning i egen 
regi. Socialnämndens delegationsförteckning föreslås därför uppdateras för att 
ge tjänstemännen beslutsdelegation i ärende avseende avgiftsbefrielse.   
Förlag på revidering framgår i grönt under punkt 9.27. 

Handlingar i ärendet 
Förslag på reviderad delegationsförteckning för socialnämnden 210101 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 94  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2020-000040  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om: 
Coronaviruset, covid-19  
För verksamheten gäller att de som kan ska jobba hemma, men vi har också en 
stor verksamhet där vi måste vara på plats för att kunna utföra de insatser vi 
måste till kommunivånarna. I slutet av.44 provtogs personal och vårdtagare 
inom hemtjänsten och påföljande vecka konstaterades att minst en personal 
och fyra vårdtagare var smittade. Verksamheten kom igång snabbt med utökad 
testning och smittspårning av vårdtagare och personal. From siste oktober fram 
till idag har det förekommit ett tiotal smittade personal med lindriga symtom, 
varav flertalet är åter i tjänst. 
Ingen smitta på våra äldreboenden.  
Daglig verksamhet är stängd sedan den 20 november på grund av smitta hos 
en personal. Istället går personal hem till vårdtagare eller har verksamhet ute.  

Lex Sarah 
Verksamheten utreder en lex Sarah angående sexuella övergrepp i LSS 
bostad. Händelsen är polisanmäld. 

Kö särskilt 
För nuvarande är 9 personer i kö till särskilt boende. 
Överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut samt delgivning om förbud 
och förläggande om vite 
Per Mattson har skrivit på delegationsbeslut angående ärendet då det var ett 
brådskande beslut som inte kunde invänta nämnden.  

Områdeschef Mattias Olsson informerar om: 
Utveckling av ekonomiskt bistånd  
Det ekonomiska biståndet har fyrdubblats på de senaste 10 åren. I oktober 
månad var utbetalningen på 1,4 miljoner vilket var en minskning från början av 
året då utbetalningen var på 1,8 miljoner. 
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Övriga frågor 
Katrin Lydén (L) framför följande frågor vilka besvarades av socialchef på 
sittande möte: 
Hur har verksamheten agerat sedan JO anmälan om lång handläggning 
gällande personlig assistans? 
Svar:  
Verksamheten har anställt ytterligare en LSS handläggare sedan det inträffade 
för att minska handläggningstiden samt säkerställt riktlinjer och rutiner.  

Svedala vill använda lägenheten för familjerådgivning. Vad är anledningen till 
detta? Är det bästa placering av familjerådgivning samt utnyttjande av 
bostäder? 

Svar: 
Familjerådgivningen får inte samlokaliseras med övrig IFO verksamhet enligt 
regelverket som ligger till grund för dess verksamhet. Därav har verksamheten 
förlagt familjerådgivningen i lägenheten. 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 95  

Skrivelse och meddelande  
Dnr 2020-000375  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 
2020-10-28 § 90 Deltagande på distans i kommunfullmäktige - 
kommunstyrelsen - nämnd och utskottssammanträden 
2020-10-28 § 87 Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej 
verkställda beslut under 2020 - kvartal 2 
2020-10-28 § 83 Antagande av lokalförsörjningsplan 2021-2030 för Svedala 
kommun 
2020-10-28 § 81 Skapande av Lokalbank 
2020-10-28 § 79 Delårsrapport per den 31 augusti 202 för Svedala kommun 
 
Kommunstyrelsen 
2020-11-09 § 221 och Svedala kommun riktlinjer för deltagande på distans vid 
sammanträden 
2020-09-07 § 173 Sammanträdesplan 2021 kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsens personalutskott  

2020-10-20 § 26 Heltid som norm 
 
Bygg och miljönämnden 
2020-10-22 § 133 Sammanträdestider 2021 

 
Länsstyrelsen  
2020-10-23 Länsstyrelsen Skånes beslut om fördelning av anvisningar av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning år 2021 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 96  

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 2020-10-01- 
2020-10-31.  
 
Individärenden IFO   s. 697-714 
 
Individärenden SoL   s. 715- 726 
 
Individärenden LSS   s. 727-728 
 
Individärenden avgifter   s. 729-735 
 
Individärenden ekonomiskt bistånd  s. 736-762 
 
Personal    s. 763 
 
Yttrande rörande ansökan till hemvärnet  s. 764-765 
 
Beslut angående avgiftsnedsättning  s. 766-767 
 
Beslut angående godkännande av leverantör av  
omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser i hemtjänstvalet   s. 768 
 
Beslut angående godkännande av leverantör av 
serviceinsatser i hemtjänstvalet   s. 769 
 
Beslut upphävande av ordförandebeslut om till- 
fällig stängning av dagverksamhet ”Vårat Gäng” s. 770 
 
Beslut tillfällig stängning av daglig verksamhet s. 771 
 
Överklagan av Arbetsmiljöverket beslut om förbud och 
Förläggande med vite   s. 772-778 
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Beslut om uppföljningsrapport 3  s. 779-780 
 
 
   

Beslut skickas till 
Akten 
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