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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Aggarp och digitalt möte via Teams, torsdagen den 25 mars 2021 kl 18:00-18:55 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Göran Malmberg 

Justeringens plats och datum Digital justering, 2021-03-29 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 10-21 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Göran Malmberg  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-25 

Anslaget sätts upp 2021-03-29 Anslaget till och med 2021-04-20 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 
  

 Moa Blom  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Per Mattsson (M), Ordförande 
Ewa Dahl (M), deltog via Teams 
Camilla Nordén (C), deltog via Teams 
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande, deltog via Teams 
Tommy Rosenberg (SD), deltog via Teams 
Caroline Gullstrand (SD), 2:e vice ordförande 
Kerstin Ovallius (ÄS), deltog via Teams 

Tjänstgörande ersättare 

Göran Malmberg (S), deltog via Teams, ersätter Torbjörn Sköld (S) 
Sara Ulvinius (S), deltog via Teams, ersätter Leif Göthed (S) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Anne Jönsson (M), deltog via Teams 
Anna Netterheim (M), deltog via Teams 
Katrin Lydén (L), deltog via Teams 
Anja Malmqvist (KD), deltog via Teams 
Sandra Kremer (SD), deltog via Teams 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Maria Dérand, controller, §§ 10-11, deltog via Teams 
Mattias Olsson, områdeschef, §§ 10-14, deltog via Teams 
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller, 
Moa Blom, 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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§ 10  

Förändring av dagordning 
Dnr 2021-000039  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.        

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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§ 11  

Uppföljningsrapport 1, socialnämnden 
Dnr 2021-000111  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att godkänna uppföljningsrapport 1 för socialnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognosen för socialnämnden prognosticerar med en budget i balans. 
Avvikelser finns dock inom individ- och familjeomsorg med ett prognosticerat 
underskott på -1,0 mnkr, detta underskott vägs upp av överskott inom LSS och 
socialpsykiatri med +1,0 mnkr.  
Underskottet inom individ- och familjeomsorg beror på prognosticerat högre 
kostnader inom öppna insatser för barn och unga samt kontakt- och 
stödpersoner för barn och unga. Överskottet inom LSS och socialpsykiatrin 
beror främst på lägre personalkostnader jämfört med budget.         

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport 1, 2021, socialnämnden         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 12  

Ombyggnation Holmagården 
Dnr 2021-000122  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att ställa sig bakom nedanstående förändringar, 

samt att en kommunikationsplan för ombyggnationen tas fram.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att teckna en avsiktsförklaring med 
Svedalahem med syfte att bygga om Holmagården så att verksamheten lever 
upp till de krav Arbetsmiljöverket ställt i sitt inspektionsmeddelande. 
Ombyggnationen kommer att vara omfattande och pågå mellan 12-18 månader. 
Det finns anledning, i samband med denna ombyggnation, att se över om där 
finns andra delar i fastigheten som har behov av ombyggnation. Holmagården 
byggdes 1968 och den senaste renoveringen skedde 1992.  

Ett antal förändringsbehov har identifierats och följande tillägg föreslås: 

Sköljrum 
För att minska infektionsriskerna är det eftersträvansvärt att ha en nära tillgång 
till ett korrekt utformat sköljrum på alla avdelningar. Med möjligheter att hantera 
orent gods och förvara rent gods separat samt plats för installation av 
spoldesinfektor. Detta kan möjliggöras genom att de gästtoaletter som finns 
idag, men används mycket sparsamt, görs om till sköljrum. Konsekvensen av 
att gästtoaletterna försvinner bedöms som ringa. 

Tvättstuga 
Med samma syfte att minska infektionsriskerna bör den tvättstuga som idag 
finns i källarutrymmet få ytskikten uppfräschade samt en smart anpassad 
inredning. Rent och orent gods måste kunna hållas separerat och en anpassad 
arbetsmiljö måste tillskapas för att på bästa sätt kunna hantera tvätten. 

Nätverksuttag 
För att möta framtida behov av välfärdsteknik bör fler nätverksuttag byggas in i 
fastigheten. Det finns redan idag välfärdstekniska produkter som tex fall-
larmande kameror och smarta passagelarm. Dessa kommer att kräva 
anslutning till nätverk via sladd varför dessa bör sättas in i samtliga rum och i 
anslutning till avdelningsdörrar. 

Nyckelsystem 
Nyckelsystemet är baserat på vanliga nycklar vilket inneburit problem med 
nycklar som försvinner och inte kommer tillbaka. Därtill finns heller ingen 
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spårbarhet kring när dörrar har öppnats och av vem. Ett modernt tagg-baserat 
nyckelsystem är ett sätt att möta dessa problem. 
Dagrum 
Holmagården består av fyra avdelningar. Två av dessa avdelningar, Syrenen 
och Violen, skiljer sig på så sätt att de befintliga dagrummen är mindre. Det är 
idag inte möjligt för vårdtagarna att inta sina måltider på dessa avdelningar då 
utrymmet är begränsat. Dessa vårdtagare har idag sina måltider i restaurangen. 
Genom att bygga om lägenheten mittemot dagrummen skulle ett större 
utrymme frigöras och ett större dagrum kunna skapas.  

Konsekvenser 

Med ett större dagrum får alla vårdtagare på Holmagården möjlighet att inta alla 
måltider på sina avdelningar. För vårdtagarna innebär det att de inte behöver 
förflytta sig vid alla måltider. Avdelningarna kan också i framtiden, med större 
dagrum, omvandlas till demensavdelningar, något som inte är möjligt idag. 
Därtill ökar kapaciteten för restaurangen att ta emot fler gäster utifrån. 
Utökas dagrummen försvinner två lägenheter och hyresintäkten för dessa 
förloras, motsvarande 107 568 kronor.         

Yrkanden 
Socialnämndens ordföranden Per Mattsson (M) yrkar bifall till liggande 
beslutsförslag med ett tilläggsyrkande om att en kommunikationsplan för 
ombyggnationen ska tas fram.    

Beslutsgång 
Socialnämndens ordföranden finner att socialnämnden beslutar att komplettera 
liggande beslutsförslag med hans tilläggsyrkanden.     

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 13  

Statistik Arbete och Integration 2021 
Dnr 2021-000110  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Områdeschef Mattias Olsson föredrar ärendet. 
Antalet hushåll som söker försörjningsstöd har blivit färre det senaste året vilket 
även inneburit att utbetalat ekonomiskt bistånd har minskat med 21 % från mars 
2020 till februari 2021. Någon ökad kostnad för ekonomiskt bistånd på grund av 
pandemin har ännu inte konstaterats.  
Vad gäller flyktingmottagandet har det kommit åtta anvisningar januari och 
februari samtidigt som två hushåll med sammanlagt fem personer skaffat 
bostad med förstahandskontrakt.         

Handlingar i ärendet 
Powerpointpresentation, Statistik februari 2021         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 14  

Lokala verksamhetsgarantier, individ- och 
familjeomsorg 
Dnr 2021-000112  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att anta lokala verksamhetsgarantier för individ- och familjeomsorgen.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade under 2020 om nya lokala verksamhetsgarantier 
inom äldreomsorgen, socialpsykiatrin, LSS och biståndshandläggningen. Vård 
och omsorg har valt att utveckla konceptet till att omfatta fler verksamheter i 
organisationen och nu är även verksamhetsgarantier för individ- och 
familjeomsorg framtagna. 
De lokala verksamhetsgarantierna ska tydliggöra för den enskilde vad de kan 
förvänta sig av individ- och familjeomsorgen i Svedala kommun.         

Handlingar i ärendet 
Förslag till lokala verksamhetsgarantier för individ- och familjeomsorg         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 15  

Motion om delad utbetalning av försörjningsstöd 
Dnr 2020-000443  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att överlämna ärendet till Vård och omsorg för beredning,  

att svar ska inkomma till socialnämndens sammanträde den 22 april.        

Sammanfattning av ärendet 
Katrin Lydén (L) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om delad 
utbetalning av försörjningsstöd. Motionären anför att försörjningsstöd är ett av 
få system som inte är individuellt i vårt välfärdssystem och att en utbetalning 
endast till en vuxen i hushållet kan innebära att dennes make/maka blir helt 
beroende av den som fått utbetalningen.  
Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
arbeta fram nya riktlinjer för utbetalning av försörjningsstöd samt att förslaget 
ska innehålla en ändring så att utgångspunkten blir att försörjningsstödet delas 
lika mellan de vuxna i hushållet. Om stödet inte ska delas måste det motiveras 
med särskilda skäl. 

Kommunfullmäktige lämnar över ärendet till socialnämnden för beredning.         

Handlingar i ärendet 
2020-12-09, Kommunfullmäktige § 110 Motion om delad utbetalning av 
försörjningsstöd  

Liberalerna i Svedala, Motion om delad utbetalning av försörjningsstöd, 2020-
12-08         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 16  

Motion om krav på utdrag ur belastningsregistret 
vid anställningar inom vård och omsorg 
Dnr 2021-000086  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att överlämna motionen till Vård och omsorg för beredning,  
att svar ska inkomma till socialnämndens sammanträde den 22 april.        

Sammanfattning av ärendet 
Tonny Rosefors (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med motion om krav 
på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom äldreomsorgen och 
omsorgen för personer med funktionsvariationer. Enligt motionären befinner sig 
äldre och personer med funktionsvariation ofta i beroendeställning till bland 
annat den offentliga omsorgen. Kommunen bör därför göra allt den kan för att 
garantera dessa grupper trygghet och införande av krav på utdrag ur 
belastningsregistret är ett steg i denna strävan. 
Motionären yrkar att det vid anställningar inom den kommunala äldreomsorgen 
införs krav på utdrag ur polisens belastningsregister samt att det vid 
anställningar inom omsorgen för personer med funktionsvariation i 
gruppboenden, boenden med särskild service och personlig assistans införs 
kvar på utdrag ur polisens belastningsregister. 
HR-enheten fick i uppdrag att utreda ärendet och de bedömer att ett införande 
av utdrag ur belastningsregistret för vissa verksamheter inom Vård och omsorg 
är ett bra komplement till övriga urvalssteg i rekryteringsprocessen. Inför beslut 
föreslås att yttrande inhämtas från Socialnämnden.   

Personalutskottet begär socialnämndens svar senast den 30 april 2021.         

Handlingar i ärendet 
2021-02-19 § 8 Kommunstyrelsen personalutskott, Beredning av motion om 
krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom vård och omsorg    
Motion om krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom Vård 
och omsorg, Tonny Rosenfors (SD) 

Tjänsteskrivelse till personalutskottet, HR-partner Cecilia Kronqvist 2021-02-11 
Exempel – Rutin för belastningsregisterkontroll vid nyanställning inom Vård och 
omsorg, 2021-02-05      

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 17  

Utlysning av statsbidrag till kommuner för 
habiliteringsersättning 2021 
Dnr 2021-000103  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att rekvirera 447 tkr i statsbidrag för habiliteringsersättning under 2021 från 
Socialstyrelsen samt, 
att höja habiliteringsersättningen för deltagare i daglig verksamhet från den 1 
april 2021 till den 31 december 2021 för heltidsdag respektive halvtidsdag,  

att den tillfälligt höjda habiliteringsersättningen för heldag är 140 kronor per dag 
från den 1 april samt,  
att den tillfälligt höjda habiliteringsersättningen för halvdag är 70 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 omkring 45 personer som kontinuerligt erhåller 
habiliteringsersättning. Kommunens kostnad för habiliteringsersättningen var 
2020 667 tkr, då inkluderat fjolårets tillfälliga höjning. 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 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 447 tkr. Statsbidraget är 
tillfälligt och ska användas under 2021. Återrapport ska ske 2022. 
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: 447.863 kr 

Förslaget innebär en höjning av habiliteringsersättningen för heldag från 50 
kronor/dag till 140 kronor/dag och för halvdag höjs från 25 kronor/dag till 70 
kronor/dag. Höjningen gäller tillfälligt fram till och med december 2021 därefter 
återgår ersättningen till tidigare nivå.          

Yrkanden 
Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) yrkar på att de två sista att-
satserna förtydligas med ”att den tillfälligt höjda habiliteringsersättningen för 
heldag…” samt ”att den tillfälligt höjda habiliteringsersättningen för halvdag…”    

Beslutsgång 
Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) finner att socialnämnden 
beslutar i enlighet med hans yrkanden.      

Beslut skickas till 
Administratör 
Akten 
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§ 18  

Rapportering av ej verkställda beslut LSS och SoL 
kvartal 4 2020  
Dnr 2021-000044  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att översända rapporterna till kommunfullmäktige samt till kommunens 
revisorer.                     

Sammanfattning av ärendet 
Rapportering enligt 16 kap 6f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
föreligger för Vård och omsorg för kvartal 4 år 2020. 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS 
föreligger för Vård och omsorg för kvartal 4 år 2020. 
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 år 2020 följande att rapportera: 

SoL:  
6 ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller särskilt boende (136, 
178, 179 dagar), kontaktperson (119 dagar), dagverksamhet (294 dagar, 294 
dagar).  

LSS: 

0 ej verkställda beslut att inrapportera.                 

Handlingar i ärendet 
Snu § 13 Rapportering ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2020 SoL och LSS 
Rapportering ej verkställda beslut kvartal 4 SoL och LSS               

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 19  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2021-000027  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om: 

Kö särskilt boende 
För närvarande är det 10 personer i kö till särskilt boende 

Daglig verksamhet och Mötesplats Linden 
Verksamheterna har varit tillfälligt stängda med syfte att minska 
smittspridningen. Verksamheterna förbereder nu för en successiv öppning efter 
påsk. Majoriteten av deltagarna på daglig verksamhet är vaccinerade. 
Lägesbild Covid-19 
För närvarande finns det ingen smitta i Vård och omsorgs verksamheter. 
Samtliga vårdtagare och personal inom särskilt boende har fått både första och 
andra dosen De som har hemtjänst och hemsjukvård har samtliga fått sin första 
vaccinationsdos och inom några veckor är samtliga vaccinerade med dos två. 
Det finns en fortsatt god vaccinvilja hos personalen. 

Sveakliniken tillsammans med Doktor24 kommer att ombesörja det fortsatta 
vaccinationsarbetet i Svedala. 
Avtalsskrivning Trelleborg  
Arbetet fortlöper enligt planering och preliminärt startdatum är den 1 september 
2021.        

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 20  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2021-000113  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Pensionärsrådet  
2021-02-18 § 1 Information om ansökan om bostadsanpassning och 
bostadsanpassningsbidrag  

2021-02-18 § 4 Information om Holmagårdens utveckling 

Kommunfullmäktige 
2020-12-09 § 109 Justering av kommunfullmäktiges arbetsordning och 
nämndernas reglementen för deltagande på distans 
2021-02-17 § 7 Investeringspolicy för Svedala kommun 

Kommunstyrelsen 
2021-02-01 § 3 Tekniska ramar för budget 2022 med ram 2023-2024 
2021-02-01 § 4 Intern kontroll Svedala kommun 2021 

2021-02-01 § 13 Effektivt nyttjande av lokaler – redovisning av åtgärder 
2021-02-01 § 16 Uppföljning av barnkonventionen 

2021-02-01 § 24 Plan för budget, prognoser och ekonomisk uppföljning 2021 

 
Inspektionen för vård och omsorg, Meddelande om tillsyn och begäran om 
uppgifter, 2021-03-08  

 
Information från Migrationsverket om fördelning av 
vidarebosättningsprogrammet 2021, 2021-02-19 
 

Information om regeringsbeslut, utbetalning av medel för överenskommelse om 
äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, 2021-01-29       

Beslut skickas till 
Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 21  

Delegerade ärenden 
Dnr 2021-000028  

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 2021-01-01- 

2021-01-31: 
 

Individärenden IFO   s. 68-79 

Individärenden SoL  s. 106-116 
Individärenden LSS   s. 105 

Individärenden avgifter   s. 117-121 
Individärenden ekonomiskt bistånd  s. 80-104 

Personal    s. 122 

Beslut avskrivning av äldreomsorgsavgift  s. 123 
Attestlista   s. 131-135  

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter s. 125-130 

Överklagan av avslagsbeslut fattat av  
Migrationsverket  s. 136 

Yttrande i mål om överklagande av  
Arbetsmiljöverkets beslut om förbud och  

Föreläggande med vite  s. 124   

Godkännande av hemtjänstutförare s. 137 
Bidrag Kvinnojouren  s. 138-140 

Bidrag Föräldraföreningen mot narkotika s. 141-142   
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Anmälan av följande delegationsbeslut för perioden 2021-02-01- 

2021-02-28: 
 

Individärenden IFO   s. 143-156 

Individärenden SoL  s. 159-170 
Individärenden LSS   s. 157-158 

Individärenden avgifter   s. 171-207 
Individärenden ekonomiskt bistånd  s. 208-229 

Personal    s. 230        

Beslut skickas till 
Akten 
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