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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-02-04  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 4 februari 2021 kl 18:00-20:15 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Kerstin Ovallius 

Justeringens plats och datum Digital justering, 2021-02-11 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1-9 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Kerstin Ovallius  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-02-04 

Anslaget sätts upp 2021-02-12 Anslaget till och med 2021-03-08 

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) 
Camilla Nordén (C) 
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande 
Tommy Rosenberg (SD) 
Caroline Gullstrand (SD), 2:e vice ordförande 
Kerstin Ovallius (ÄS) 
Torbjörn Sköld (S) 
Leif Göthed (S) 

Ersättare och insynsplatser 

Anne Jönsson (M) 
Anna Netterheim (M) 
Katrin Lydén (L) 
Anja Malmqvist (KD) 
Sandra Kremer (SD) 
Göran Malmberg (S) 
Sara Ulvinius (S) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Lina Wallden, fritidsassistent §§ 1-2 
Maria Dérand, controller §§ 1-3 
Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 1,7 
Joakim Thuresson, biträdande områdeschef  
Maria Danielsson, områdeschef  
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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§ 1  

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  
 



 

 

5(14) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-02-04  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 2  

Redovisning av ungdomsenkäten LUPP 
Dnr 2021-000037  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Fritidsassistent Lina Walldén redovisar resultatet av ungdomsenkäten LUPP. 
Enkäten ger svar på hur unga i kommunen ser på inflytande och demokrati, 
situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin 
fritid, och hur de ser på sin egen framtid.         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 3  

Årsredovisning socialnämnden 2020 
Dnr 2021-000030  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna årsredovisningen för socialnämnden 2020, samt 

att översända den till kommunfullmäktige.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden redovisar per den sista december ett underskott på 14 723 tkr. 
Underskottet redovisas främst för individ och familjeomsorgen, arbete och 
integration samt äldreomsorgen. 
Underskottet inom individ- och familjeomsorgen återfinns främst vad gäller 
externt köpt vård och behandling i verksamheterna HVB barn och unga, 
familjehem, skyddat boende och institutionsvård för vuxna missbrukare. Inom 
missbruksvården har andel unga vuxna i behov av missbruksvård dubblerats 
sedan 2019. 
De främsta orsakerna till att arbete och integration redovisar ett underskott 
beror främst på att schablonersättningarna från Migrationsverket som är 
kopplade till nyanlända flyktingar varit lägre än budgeterat. Även 
hyresintäkterna från kollektivboendena inom flyktingverksamheten har varit 
lägre än budgeterat, vilket kan kopplas till ett minskat flyktingmottagande i 
Svedala kommun. Vidare har kostnaderna för ekonomiskt bistånd varit högre än 
budgeterat. 

Äldreomsorgens underskott återfinns främst inom hemtjänsten och är kopplat till 
ökade volymer där antalet hemtjänsttimmar varit höga under året.  
 
Verksamheterna inom Vård och omsorg har på olika sätt varit ansträngda för att 
möta pandemins påfrestningar under 2020. Givet den utmaningen måste 
arbetet inom Vård och omsorg med kostnadseffektiviseringar fortsätta parallellt 
med ständiga verksamhetsförbättringar och förändrade arbetssätt.         

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning för socialnämnden 2020         

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 4  

Uppföljning av intern kontrollplan för 
socialnämnden 2020 
Dnr 2020-000081  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ställa sig bakom uppföljningen av intern kontroll för socialnämnden 2020 
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 2020-02-13 § 4 om de interna kontrollmålen för 
2020. 

Det föreligger nu uppföljning av de beslutade interna kontrollmålen för 2020.         

Handlingar i ärendet 
Internkontrollplan-Uppföljning 2020 socialnämnden         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 5  

Information intern kontrollplan 2021 för 
socialnämnden 
Dnr 2021-000034  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

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. 
Då beslutet var brådskande har socialnämndens ordförande fattat beslut i 
ärendet.  
Biträdande områdeschef Joakim Thuresson föredrar den interna kontrollplanen 
för 2021 på socialnämndens sammanträde.         

Handlingar i ärendet 
Delegationsbeslut, 2021-01-20 

Intern kontrollplan socialnämnden 2021         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 6  

Remissvar måltidspolicy 
Dnr 2020-000437  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att ställa sig bakom förslaget att ändra benämning på kostpolicy till 
måltidspolicy 2021 för Svedala kommun,  
att översända remissyttrandet över förslag till måltidspolicy 2021 till teknisk 
nämnd med följande synpunkter: 
att det behövs en mer detaljerad handlingsplan specifikt avsedd för vård och 
omsorgs verksamheter och behov. Maten och måltiderna spelar en stor roll i 
Vård och omsorgs verksamheter, inte bara för näringsbehovet utan även den 
sociala aspekten. Det är också viktigt att ta i beaktande att näringsbehovet 
skiljer sig åt mellan barn och äldre. 

Under rubrik Återkoppling och delaktighet, sid 4 
Det bör framgå att inom Vård och omsorg anordnas Måltidens dag, tredje 
torsdagen i oktober. Det bör förtydligas att i verksamheterna finns 
måltidsombud som kontinuerligt ges utbildning av Måltidservice samt att en 
enkät genomförs årligen i december till de boende. 

Under rubrik Miljösmart, sid 5 
Det bör framgå vilka mål Måltidspolicyn hänvisar till i Agenda 2020 samt 
beskrivning av vad Agenda 2030 är samt komplettera med källhänvisning i 
litteraturförteckning till Agenda 2030. 
I övrigt kan Måltidspolicyn komplettera litteraturförteckning källhänvisning till 
FN:s konvention samt Barnkonventionen.   
Under rubrik Mindre svinn – mer mat i magen, sid 5 

Mål beskrivs endast övergripande om matsvinn. Endast Regeringens och FN:s 
mål nämns. Förtydliga med Svedala kommuns egna mål då det framgår att man 
mäter det. 

Under rubrik Näringsriktig, sid 6 
Lägg till för att stimulera till självständiga och hälsosamma måltider så används 
också digitala lösningar som tex matlagningsappar. 

Sid 6, forts, andra stycket 
Hos våra äldre matgäster ger måltiden en möjlighet att bevara livskvalitet, hälsa 
och funktionsförmåga, förebygga sjukdom, fallolyckor, trycksår och depression. 
Efter denna mening bör följande tillägg göras. ”Nutritionen har betydelse för att 
minska fallolyckor, trycksår och undernäring och följs systematiskt upp i 
nationella kvalitetsregister”. 
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Under rubrik Säker, sid 7 
Förslag att stryka följande mening: Religiösa skäl erbjuds endast om den 
aktuella religionen omfattas av diskrimineringslagstiftningen.        

Sammanfattning av ärendet 
För att skapa samsyn kring måltiden är förslaget att en gemensam måltidspolicy 
skall gälla för Svedala kommun. Det är måltidsservice som stått för 
framtagandet av gällande förslag. Både vård- och omsorg och utbildning har i 
olika forum deltagit för att ges möjlighet att ge sin syn på måltidspolicyn. Det är 
av stor vikt att alla känner delaktighet och möjlighet till påverkan i framtagandet 
av måltidspolicyn. Måltidspolicyn skall ägas av berörda, olika verksamheter 
behöver bidraga med sin del för att skapa en helhetssyn på måltiden.  
Ett reviderat förslag på en måltidspolicy som skall gälla hela kommunen är nu 
framtaget, där stor hänsyn tagits till både vård- och omsorg och utbildning, som 
båda har en stor del i att vi ges möjlighet att skapa en samsyn kring måltiden. 
Viss input från politiken har också beaktats.           

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-01-28, socialchef 

Förslag till Måltidspolicy 2021 – För goda och hållbara måltider i Svedala 
kommun 2020-11-30 
Måltidsservice Presentation revidering av kostplan 2020-11-03  

Beslut från Teknisk nämnd                   

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 

Akten 
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§ 7  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2021-000027  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Covid-19 
Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska och Leena Berlin Hallrup, 
socialchef, informerar om vaccinordningen i kommunen. 

Media har den senaste tiden rapporterat om att kommunanställda som inte 
tillhör fas 1 och fas 2 har fått vaccindoser. I korthet har det handlat om personer 
som jobbar nära verksamheten som med kort varsel fått doser som annars 
skulle ha gått förlorade. 
Vid återbud, eller när någon blev sjuk och inte kunde komma, vaccinerades i 
första hand ledig personal på de särskilda boendena. När det endast var en kort 
tid kvar av vaccinets användningstid uppstod dock ibland situationer där risk 
fanns att överblivna doser behövde kastas. Vid dessa situationer fick – när 
ingen annan personal kunde kallas in i tid – annan personal med koppling till 
äldreomsorgen ta sprutan. Merparten av dessa arbetar nära verksamheten. 
Vaccinationerna har inte skett på bekostnad av brukares och patienters 
vaccinationer. Det är alltså vaccinationsdoser som annars hade förstörts på 
grund av att de blivit för gamla. 

Alla som önskar på särskilt boende har fått den första dosen vaccin, cirka 140 
personer. Likaså har all personal fått vaccin cirka 200 personer. Cirka 115 
hemsjukvårdspatienter har tagit sig till vårdcentralen för vaccination och cirka 
50 hembesök är gjorda av läkare och sjuksköterska. Ytterligare 25 hembesök är 
inplanerade. Det återstår att vaccinera en del personal inom hemtjänsten. 

Ekonomiskt bistånd  
Under 2021 kommer Svedala kommun att ta emot 32 nyanlända personer. 
I Svedala kommun ligger arbetslösheten på 6,1% jämfört med 8,5% nationellt. 

Kö särskilt boende 
Det är 7 personer som för närvarande står i kö till särskilt boende. 

Ny utförare hemtjänstvalet 
Det finns två nya utförare i hemtjänsten. Det är Agaten och femtiofemplus. 
Ny utförare tvättservice 
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De som har tvättservice som en insats i hemtjänsten har fått en ny utförare, 
Tvättservice AB. Tvättservice AB tog över efter Samhall från och med den 1 
februari 2021. 

Holmagården 
En projektledare från Svedalahem har påbörjat arbetet för att möjliggöra en 
renovering. Planering för evakuering pågår. Mer information i ärendet kommer 
på kommande nämnd. 
Lokaler för familjeteamet/öppenvården 
Leif Göthed (S) frågar vart öppenvården kommer att flytta när de måste lämna 
Folkets hus den 1 april 2021. Öppenvården kommer att flytta till Stationshuset.   
Missbruk 
Områdeschef IFO samt den nya kommunpolisen kommer att bjudas in till en 
socialnämnd framöver.      

Beslut skickas till 
Akten 
 



 

 

13(14) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-02-04  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 8  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2021-000029  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 
2020-12-09 § 103 Uppföljningsrapport 3 (UR3) – ekonomisk uppföljning med 
prognos för nämnder och styrelser 

2020-12-09 § 108 Samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs 
kommun och socialnämnden i Svedala kommun 
2020-12-09 § 108 Justering av kommunfullmäktiges arbetsordning och 
nämndernas reglementen för deltagande på distans 
2021-01-20 § 3 Valärenden 

Kommunstyrelsen 
2020-12-14 § 247 Holmagårdens utveckling - utredning 
Kommunstyrelsens personalutskott 
2020-12-09 § 32 Heltid som norm – uppföljning på nämndnivå 
2021-01-18 § 1 Heltid som norm – komplettering av uppföljning på nämndnivå 
Vård och omsorg 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 
2021-01-14 § 6 Granskning av detaljplan för fastigheten Svedala 122:88 med 
flera i Norra Industriområdet, Svedala kommun, Skåne län 

Granskning förslag av detaljplan, 2021-01-21 
Migrationsverket 
Nyhetsbrev om mottagande och bosättning av asylsökande, 2020-12-21 
Inspektionen för vård och omsorg 
Lärande och främjande tillsyn för ökad kvalitet i uppföljningen av vården för 
familjehemsplacerade barn, 2021-01-12     

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 9  

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 2020-12-01- 
2020-12-31: 
Individärenden IFO   s. 1-15 

Individärenden SoL  s. 17-23 

Individärenden LSS   s. 16 
Individärenden avgifter   s. 24-28 

Individärenden ekonomiskt bistånd  s. 29-58 
Personal    s.  

Beslut avskrivning av äldreomsorgsavgift  s. 60-61 

Bevis om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
för servering av alkoholdrycker  s.    

Direktupphandling, cyklar och elcyklar s. 59  

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter s. 62 
Överklagan av avslagsbeslut fattat av  

Migrationsverket  s. 63-65 
Anmälan av följande delegationsbeslut tagna 2021-01-20: 

Tillfällig stängning av mötesplats Linden och LSS 

Daglig verksamhet  s. 66 
Intern kontrollplan 2021  s. 67     

Beslut skickas till 
Akten 
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