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§ 22  

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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§ 23  

Budgetskrivelse för budget 2022 med flerårsplan 
2023-2024 
Dnr 2021-000158  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna förslag till budgetskrivelse för budget 2022 med flerårsplan 2023-
2024 för socialnämnden,  
samt att översända beslutet till kommunfullmäktige, berörd 
ekonomihandläggare och ekonomi- och utvecklingschef.               

Sammanfattning av ärendet 
Budgetskrivelsen för 2022 med flerårsplan 2023 – 2024 för socialnämnden 
innehåller jämförande nyckeltal, omvärldsanalys, nulägesanalys samt 
målbeskrivning utifrån övergripande mål/nämnds mål och hur nämnden ska nå 
sina mål. Vidare ingår en uppställning över nämndens tekniska ramar och 
nämndens förslag till tekniska ramar. I nämndens förslag till tekniska ramar 
ingår äskanden. Skrivelsen avslutas med avsnitt gällande verksamhetsmått, 
personalekonomi och investeringsplan för 2022 – 2024.                

Handlingar i ärendet 
Förslag till budgetskrivelse för 2022 med flerårsplan 2023-2024 för 
socialnämnden     
Äskande av medel till missbruksvård, 2021-02-26 

Äskande av medel till ekonomiskt bistånd, 2021-03-10 

Äskande av medel till personalkostnader AoI, 2021-03-15           

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Controller 

Ekonomi- och utvecklingschef 
Akten 
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§ 24  

Socialnämndens mål och indikatorer 2022 
Dnr 2021-000153  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att anta socialnämndens mål och indikatorer för 2022,  

samt att översända informationen till kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Övergripande mål 
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt 

Socialnämndens nämndsmål 

Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning 
Indikatorer 

1. Andelen återaktualiseringar, 13-20 år, inom Individ och familjeomsorgen 
ska minska. Målvärde: 2022: 16 % 

2. Andel brukare i gruppbostad LSS som uppger att de alltid trivs hemma. 
Målvärde: 2020: 75 %, 2019: 92 % 2022: 80 % 

 

Övergripande mål 
Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun 

Socialnämndens nämndsmål 

Medborgaren är nöjd och har inflytande över den insats hen har fått  
Indikatorer 

3. Andel vårdtagare inom särskilt boende som upplever att hänsyn tas till 
deras åsikter och önskemål. Målvärde: 2020: 80 % 2019: 85 % 2022: 
85 % 

4. Andel brukare på gruppbostad LSS som får bestämma om saker som är 
viktiga. Målvärde: 2020: 85 % 2019: 92 % 2022: 87 % 

5. Andel deltagare på daglig verksamhet LSS som får bestämma om saker 
som är viktiga. Målvärde: 2020: 80 % 2019: 81 % 2022: 83 %  

6. Andel hemtjänsttagare som upplever att de har möjlighet att påverka 
tider. Målvärde: 2020: 61 % 2019: 56 % 2022: 63 % 

7. Insatsen via familjeteamet har bidragit till en förbättrad situation 
Målvärde: 2022: 91 % 
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Övergripande mål 

Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt 
Socialnämndens nämndsmål 

Verksamheten erbjuder enkla lösningar med medborgaren i fokus 

Indikatorer 
8. Andelen barn-och ungdomsutredningar där U-screen har använts. 

Målvärde 2022: 40 % 
9. Alla som har beviljats tillsyn utan åtgärder nattetid har tillsyn via 

kamera. Målvärde 2022: 90 %   
10. Antal vårdtagare som efter utskrivning från sjukhus fått hjälp av 

hemtagningsteam eller hemrehab. Målvärde 2022: 140 personer 
 
 
Övergripande mål 
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans 
Socialnämndens nämndsmål 

Alla medborgare som får ekonomiskt bistånd blir självförsörjande.   
11. Andel aktuella hushåll som avslutas på grund av arbete eller studier. 

Målvärde: 2020: 24 % 2022: 30 % (Mätmetod: Antalet aktuella hushåll 
(ej etablering) delat med antalet personer med avslutsorsak arbete eller 
studier)        

Handlingar i ärendet 
Socialnämndens mål och indikatorer 2022, 2021-04-19         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 25  

Kvalitetsbokslut Vård och omsorg 2020 
Dnr 2021-000154  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna ”Kvalitetsbokslut 2020 för Vård och omsorg”, samt 

att till kommunfullmäktige överlämna detsamma för information        

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetsbokslut är ett led i att systematiskt utvärdera och förbättra Vård och 
omsorgs verksamheter. 

Syftet med dokumentet är att på ett kort och sammanfattande vis redovisa stora 
delar av det kvalitetsarbete som genomförts under 2020 samt att följa upp hur 
arbetet har förlöpt vad gäller de förbättringsförslag som föreslogs i 
kvalitetsbokslut 2019.         

Handlingar i ärendet 
Kvalitetsbokslut 2020         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 26  

Sökbart föreningsstöd avseende lokalkostnader 
till pensionärsföreningar 2021 
Dnr 2021-000163  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att avsätta 75 000 kr ur socialnämndens budget för ett sökbart anslag, 
avseende lokalkostnader, för Svedalas pensionärsföreningar, 
att anslaget fördelas till föreningarna i proportion till deras medlemsantal samt 
efter föreslagna riktlinjer, 

att uppdra åt förvaltningen att skapa en ändamålsenlig mall för eftersökning av 
medel från anslaget.        

Sammanfattning av ärendet 
Från och med 2021-04-01 har Folkets hus i Svedala nya ägare. Som en följd av 
det har möjligheten för pensionärsföreningarna (SPF, PRO, PRO Bara och 
Skpf) att nyttja lokalerna försvunnit. Under 2020 har föreningarna bland annat 
haft ca 25 bokningar med dans och matservering. För att dessa arrangemang 
ska kunna bibehållas krävs att föreningarna hyr lokaler inom andra fastigheter. 
Bedömningen är att detta då också medför ökade kostnader för föreningarna.  
För att underlätta för föreningarna att fortsätta genomföra publika arrangemang 
föreslås att socialnämnden inrättar ett temporärt sökbart anslag. Följande 
riktlinjer föreslås gälla för fonden: 
SPF, PRO, PRO Bara och Skpf äger rätt att eftersöka kostnader från anslaget. 

Anslaget gäller aktiviteter under 2021, sista ansökningsdag är 2021-12-31 
Endast lokalkostnader för publika arrangemang kan eftersökas. Kringkostnader 
i form av mat, utrustning etc beviljas ej. 

Max 3000 kr per tillfälle 
Anslagets totala omfattning är 75 000 kr. Anslaget fördelas i proportion efter 
föreningarnas medlemsantal. SPF 30%, Skpf 20%, PRO Svedala 35%, PRO 
Bara 15%. 
En för ändamålet framtagen mall ska ifyllas samt bifogas med kvitto för att 
eftersöka kostnader.         

Beslut skickas till 
Berörda pensionärsföreningar 
Controller 

Akten 
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§ 27  

Revidering av delegationsförteckningen för 
socialnämnden 
Dnr 2021-000155  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att revidera delegationsförteckningen för socialnämnden enligt förslag        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens delegationsförteckning behöver kompletteras med uppgifter 
kring att delta i ramavtalsupphandlingar samt teckna ramavtal. 
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 föreslås gälla från och med 2021-04-
22.         

Handlingar i ärendet 
Förslag på revidering av socialnämndens delegationsförteckning         

Beslut skickas till 
Akten 
 

Protokoll från socialnämnden 2021-04-22 (Signerat) Sida 10 av 19



 

 

11(18) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-04-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 28  

Motion om delad utbetalning av försörjningsstöd 
Dnr 2020-000443  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

att bifalla motionen.        

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 har skickat motionen till socialnämnden 
för beredning. 
Svedala kommun kommer att ingå ett fördjupat samarbete med 
arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun gällande handläggning av 
ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsinsatser. 
Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun införde under 2020 en rutin 
där underskott jämfört med norm fördelas lika mellan personerna i paret. 
Övertagandet av handläggningen förväntas ske i praktiken den 1 september 
2020. I och med detta kommer ansökningar om ekonomiskt bistånd från 
Svedala kommuns invånares att behandlas på samma sätt som för Trelleborgs 
invånare.  
I samband med att Arbetsmarknadsförvaltningen tar över handläggningen av 
ekonomiskt bistånd så kommer Svedala kommuns riktlinjer att ses över så att 
de överensstämmer med Trelleborgs riktlinjer. Det innebär att det som 
motionsställaren yrkar på kommer att bli aktuellt för invånarna i Svedala 
kommun som söker ekonomiskt i bistånd från och med den 1 september 2021         

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     
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 29  

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att översända yttrandet till kommunstyrelsens personalutskott.        

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 bedömer att ett införande av 
utdrag ur belastningsregistret för vissa verksamheter inom Vård och omsorg är 
ett bra komplement till övriga urvalssteg i rekryteringsprocessen.  
Kommunstyrelsens personalutskott har beslutat att inhämta yttrande från 
socialnämnden. Yttrandet ska ha inkommit senast den 30 april 2021.  

Vård och omsorg delar HR-enhetens bedömning. Redan idag krävs personer 
inom IFO’s verksamheter och Asterns (korttidsboende för barn) verksamhet på 
utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning. Vård och omsorg anser att 
kravet på utdrag ur belastningsregistret kan gälla hela socialnämndens 
verksamhetsområde exkluderat de tjänster där personalen inte kommer i 
direktkontakt med brukare/klienter, exempelvis administratörer.  
Vård och omsorg vill även att möjligheten att begära in utdrag ur 
belastningsregistret årligen för redan anställd personal, det vill säga inte enbart 
vid nyanställningar, ska tas i beaktande.  
Personlig assistans bedrivs av en extern utförare och kravet om utdrag ur 
belastningsregistret behöver regleras i avtalet med utföraren, samt ingå i 
kravspecifikation vid nya upphandlingar. 
I motionen och i underlaget från HR nämns inte socialpsykiatrin, 
kontaktpersoner samt ledsagar- och avlösarservice och Vård och omsorg anser 
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det av vikt att även de inkluderas i beslutet om krav på utdrag ur 
belastningsregistret.         

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      

Yrkanden 
Caroline Gullstrand (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Ewa Dahl (M) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens personalutskott 

Akten 
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§ 30  

Åtgärd enligt 9 kap 17 § alkohollagen (2010:1622) 
Dnr 2021-000150  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att Sturup Air Hotel i Svedala AB, org.nr 556453-9293 meddelas enligt 9 kap 17 
§ alkohollagen, en varning på grund av att tillståndshavaren brustit i sin 
lämplighet avseende 8 kap 12 § alkohollagen.        

Sammanfattning av ärendet 
Remisser har inom ramen för den inre tillsynen skickats till Skatteverket, 
kreditupplysningsföretaget SYNA och Polismyndigheten. Inre tillsyn genomförs i 
syfte att kontrollera att det tillståndshavande bolaget och de personer som har 
betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget fortsatt uppfyller de krav på 
personlig och ekonomisk lämplighet som ställs enligt 8 kap 12 § alkohollagen.       

Handlingar i ärendet 
Beslutsunderlag, åtgärd enligt 9 kap 17 § alkohollagen, Alkoholhandläggare 
2021-03-10         

Beslut skickas till 
Tillståndshavare 

Akten 
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§ 31  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2021-000027  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anita Persson informerar om 

Covid-19 
I dagsläget finns det ingen konstaterad smitta i någon av verksamheterna. Vid 
konstaterad smitta så utförs en omfattande smittspårning.  

Solgården har varit drabbade av covid-19 trots vaccineringar.  
Vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom men ger inte 100% skydd mot att 
drabbas av Covid-19. Men målgruppen som bor på särskilda boenden kan ofta 
ha eller flera underliggande sjukdomar vilket kan medföra att även en lindrig 
Covid-infektion kan vara fatal trots vaccin. Det har visat sig att det inte bara är i 
Svedala detta har inträffat enligt Folkhälsomyndigheten. 
 

Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om 
Kö särskilt boende 

För närvarande är det 7 personer i kö till särskilt boende. 

Statistik Arbete och integration 
Utbetalningarna för ekonomiskt bistånd ligger runt 1,3 miljoner kronor per 
månad under årets första tre månader. Det är totalt 200 000kr lägre än samma 
period förra året.         

Beslut skickas till 
Akten 
 

Protokoll från socialnämnden 2021-04-22 (Signerat) Sida 16 av 19



 

 

17(18) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-04-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 32  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2021-000156  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 

2021-04-07 § 25, Överföring av förstahandshyresavtal till 
andrahandshyresgäst samt fråga om överenskommelse med Svedalahem om 

erbjudande av lägenheter för bostadssociala ändamål   
2021-04-07 § 26 Revidering av bidragsregler för pensionärs- och 
handikappföreningar (Ffs 3:02) 
2021-04-07 § 24 Attestreglemente med tillämpningsanvisningar för Svedala 
kommun 

2021-04-07 § 27 Svar på motion om förmånscyklar till Svedala kommuns 
personal 
2021-04-07 § 28 Svar på motion om att säkerställa kvalitet och tvätt av 
arbetskläder enligt SOSFS 2015:10 och AFS 2018:4 
 

Skånes kommuner, vilka resor gäller vid vaccination, 2021-03-16 

 
Kommunstyrelsen 

2021-03-15 § 27 Digitaliseringsstrategi för Svedala kommun samt information 
om pågående digitaliseringsprojekt  
2021-03-15 § 42 Revidering av delegationsförteckning för kommunstyrelsen  

 
Avsiktsförklaring avseende ombyggnad av Holmagårdens särskilda boenden, 
2021-04-13      

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 33  

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 2021-03-01- 

2021-03-31: 
 

Individärenden IFO   s. 231-247 

Individärenden SoL  s. 249-261 
Individärenden LSS   s. 248 

Individärenden avgifter   s. 262-267 
Individärenden ekonomiskt bistånd  s. 268-295 

Personal    s. 296 

Beslut avgiftsnedsättning dubbel bostads- 
kostnad    s. 297-298 

Attestlista   s. 299-305 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter s. 306-338            

Beslut skickas till 
Akten 
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Beslutande Ledamöter 
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Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 


Justerare Leif Göthed 


Justeringens plats och datum Digital justering, 2021-04-29 
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 Per Mattsson  


 Justerare 
  


 Leif Göthed  
 
 Anslagsbevis 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Anslaget sätts upp 2021-04 Anslaget till och med 2021- 


Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
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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 deltar på distans 
Tommy Rosenberg (SD) deltar på distans 
Caroline Gullstrand (SD), 2:e vice ordförande 
Kerstin Ovallius (ÄS) deltar på distans 
Torbjörn Sköld (S) deltar på distans 
Leif Göthed (S) deltar på distans 


 


 


Ersättare och insynsplatser 


Anne Jönsson (M) deltar på distans 
Katrin Lydén (L) deltar på distans 
Anja Malmqvist (KD) deltar på distans 
Sandra Kremer (SD) deltar på distans 
Monalisa Flamander (SD) deltar på distans 
Göran Malmberg (S) deltar på distans 
Sara Ulvinius (S) deltar på distans 
Sandra Bergdahl (MP), Insynsplats, deltar på distans 


Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, deltar på distans 
Maria Danielsson, områdeschef, deltar på distans 
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller 
Joakim Thuresson, biträdande områdeschef 
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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§ 22  


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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§ 23  


Budgetskrivelse för budget 2022 med flerårsplan 
2023-2024 
Dnr 2021-000158  


Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna förslag till budgetskrivelse för budget 2022 med flerårsplan 2023-
2024 för socialnämnden,  
samt att översända beslutet till kommunfullmäktige, berörd 
ekonomihandläggare och ekonomi- och utvecklingschef.               


Sammanfattning av ärendet 
Budgetskrivelsen för 2022 med flerårsplan 2023 – 2024 för socialnämnden 
innehåller jämförande nyckeltal, omvärldsanalys, nulägesanalys samt 
målbeskrivning utifrån övergripande mål/nämnds mål och hur nämnden ska nå 
sina mål. Vidare ingår en uppställning över nämndens tekniska ramar och 
nämndens förslag till tekniska ramar. I nämndens förslag till tekniska ramar 
ingår äskanden. Skrivelsen avslutas med avsnitt gällande verksamhetsmått, 
personalekonomi och investeringsplan för 2022 – 2024.                


Handlingar i ärendet 
Förslag till budgetskrivelse för 2022 med flerårsplan 2023-2024 för 
socialnämnden     
Äskande av medel till missbruksvård, 2021-02-26 


Äskande av medel till ekonomiskt bistånd, 2021-03-10 


Äskande av medel till personalkostnader AoI, 2021-03-15           


Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Controller 


Ekonomi- och utvecklingschef 
Akten 
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§ 24  


Socialnämndens mål och indikatorer 2022 
Dnr 2021-000153  


Beslut 
Socialnämnden beslutar  


att anta socialnämndens mål och indikatorer för 2022,  


samt att översända informationen till kommunstyrelsen.        


Sammanfattning av ärendet 
Övergripande mål 
Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt 


Socialnämndens nämndsmål 


Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning 
Indikatorer 


1. Andelen återaktualiseringar, 13-20 år, inom Individ och familjeomsorgen 
ska minska. Målvärde: 2022: 16 % 


2. Andel brukare i gruppbostad LSS som uppger att de alltid trivs hemma. 
Målvärde: 2020: 75 %, 2019: 92 % 2022: 80 % 


 


Övergripande mål 
Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun 


Socialnämndens nämndsmål 


Medborgaren är nöjd och har inflytande över den insats hen har fått  
Indikatorer 


3. Andel vårdtagare inom särskilt boende som upplever att hänsyn tas till 
deras åsikter och önskemål. Målvärde: 2020: 80 % 2019: 85 % 2022: 
85 % 


4. Andel brukare på gruppbostad LSS som får bestämma om saker som är 
viktiga. Målvärde: 2020: 85 % 2019: 92 % 2022: 87 % 


5. Andel deltagare på daglig verksamhet LSS som får bestämma om saker 
som är viktiga. Målvärde: 2020: 80 % 2019: 81 % 2022: 83 %  


6. Andel hemtjänsttagare som upplever att de har möjlighet att påverka 
tider. Målvärde: 2020: 61 % 2019: 56 % 2022: 63 % 


7. Insatsen via familjeteamet har bidragit till en förbättrad situation 
Målvärde: 2022: 91 % 
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Övergripande mål 


Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt 
Socialnämndens nämndsmål 


Verksamheten erbjuder enkla lösningar med medborgaren i fokus 


Indikatorer 
8. Andelen barn-och ungdomsutredningar där U-screen har använts. 


Målvärde 2022: 40 % 
9. Alla som har beviljats tillsyn utan åtgärder nattetid har tillsyn via 


kamera. Målvärde 2022: 90 %   
10. Antal vårdtagare som efter utskrivning från sjukhus fått hjälp av 


hemtagningsteam eller hemrehab. Målvärde 2022: 140 personer 
 
 
Övergripande mål 
Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans 
Socialnämndens nämndsmål 


Alla medborgare som får ekonomiskt bistånd blir självförsörjande.   
11. Andel aktuella hushåll som avslutas på grund av arbete eller studier. 


Målvärde: 2020: 24 % 2022: 30 % (Mätmetod: Antalet aktuella hushåll 
(ej etablering) delat med antalet personer med avslutsorsak arbete eller 
studier)        


Handlingar i ärendet 
Socialnämndens mål och indikatorer 2022, 2021-04-19         


Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 


Akten 
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§ 25  


Kvalitetsbokslut Vård och omsorg 2020 
Dnr 2021-000154  


Beslut 
Socialnämnden beslutar 


att godkänna ”Kvalitetsbokslut 2020 för Vård och omsorg”, samt 


att till kommunfullmäktige överlämna detsamma för information        


Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetsbokslut är ett led i att systematiskt utvärdera och förbättra Vård och 
omsorgs verksamheter. 


Syftet med dokumentet är att på ett kort och sammanfattande vis redovisa stora 
delar av det kvalitetsarbete som genomförts under 2020 samt att följa upp hur 
arbetet har förlöpt vad gäller de förbättringsförslag som föreslogs i 
kvalitetsbokslut 2019.         


Handlingar i ärendet 
Kvalitetsbokslut 2020         


Beslut skickas till 
Akten 
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§ 26  


Sökbart föreningsstöd avseende lokalkostnader 
till pensionärsföreningar 2021 
Dnr 2021-000163  


Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att avsätta 75 000 kr ur socialnämndens budget för ett sökbart anslag, 
avseende lokalkostnader, för Svedalas pensionärsföreningar, 
att anslaget fördelas till föreningarna i proportion till deras medlemsantal samt 
efter föreslagna riktlinjer, 


att uppdra åt förvaltningen att skapa en ändamålsenlig mall för eftersökning av 
medel från anslaget.        


Sammanfattning av ärendet 
Från och med 2021-04-01 har Folkets hus i Svedala nya ägare. Som en följd av 
det har möjligheten för pensionärsföreningarna (SPF, PRO, PRO Bara och 
Skpf) att nyttja lokalerna försvunnit. Under 2020 har föreningarna bland annat 
haft ca 25 bokningar med dans och matservering. För att dessa arrangemang 
ska kunna bibehållas krävs att föreningarna hyr lokaler inom andra fastigheter. 
Bedömningen är att detta då också medför ökade kostnader för föreningarna.  
För att underlätta för föreningarna att fortsätta genomföra publika arrangemang 
föreslås att socialnämnden inrättar ett temporärt sökbart anslag. Följande 
riktlinjer föreslås gälla för fonden: 
SPF, PRO, PRO Bara och Skpf äger rätt att eftersöka kostnader från anslaget. 


Anslaget gäller aktiviteter under 2021, sista ansökningsdag är 2021-12-31 
Endast lokalkostnader för publika arrangemang kan eftersökas. Kringkostnader 
i form av mat, utrustning etc beviljas ej. 


Max 3000 kr per tillfälle 
Anslagets totala omfattning är 75 000 kr. Anslaget fördelas i proportion efter 
föreningarnas medlemsantal. SPF 30%, Skpf 20%, PRO Svedala 35%, PRO 
Bara 15%. 
En för ändamålet framtagen mall ska ifyllas samt bifogas med kvitto för att 
eftersöka kostnader.         


Beslut skickas till 
Berörda pensionärsföreningar 
Controller 


Akten 
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§ 27  


Revidering av delegationsförteckningen för 
socialnämnden 
Dnr 2021-000155  


Beslut 
Socialnämnden beslutar  


att revidera delegationsförteckningen för socialnämnden enligt förslag        


Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens delegationsförteckning behöver kompletteras med uppgifter 
kring att delta i ramavtalsupphandlingar samt teckna ramavtal. 
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 föreslås gälla från och med 2021-04-
22.         


Handlingar i ärendet 
Förslag på revidering av socialnämndens delegationsförteckning         


Beslut skickas till 
Akten 
 







 


 


11(18) 


SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-04-22  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     
 


§ 28  


Motion om delad utbetalning av försörjningsstöd 
Dnr 2020-000443  


Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  


att bifalla motionen.        


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 har skickat motionen till socialnämnden 
för beredning. 
Svedala kommun kommer att ingå ett fördjupat samarbete med 
arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun gällande handläggning av 
ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsinsatser. 
Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun införde under 2020 en rutin 
där underskott jämfört med norm fördelas lika mellan personerna i paret. 
Övertagandet av handläggningen förväntas ske i praktiken den 1 september 
2020. I och med detta kommer ansökningar om ekonomiskt bistånd från 
Svedala kommuns invånares att behandlas på samma sätt som för Trelleborgs 
invånare.  
I samband med att Arbetsmarknadsförvaltningen tar över handläggningen av 
ekonomiskt bistånd så kommer Svedala kommuns riktlinjer att ses över så att 
de överensstämmer med Trelleborgs riktlinjer. Det innebär att det som 
motionsställaren yrkar på kommer att bli aktuellt för invånarna i Svedala 
kommun som söker ekonomiskt i bistånd från och med den 1 september 2021         


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     
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 29  


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


Beslut 
Socialnämnden beslutar  


att översända yttrandet till kommunstyrelsens personalutskott.        


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 bedömer att ett införande av 
utdrag ur belastningsregistret för vissa verksamheter inom Vård och omsorg är 
ett bra komplement till övriga urvalssteg i rekryteringsprocessen.  
Kommunstyrelsens personalutskott har beslutat att inhämta yttrande från 
socialnämnden. Yttrandet ska ha inkommit senast den 30 april 2021.  


Vård och omsorg delar HR-enhetens bedömning. Redan idag krävs personer 
inom IFO’s verksamheter och Asterns (korttidsboende för barn) verksamhet på 
utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning. Vård och omsorg anser att 
kravet på utdrag ur belastningsregistret kan gälla hela socialnämndens 
verksamhetsområde exkluderat de tjänster där personalen inte kommer i 
direktkontakt med brukare/klienter, exempelvis administratörer.  
Vård och omsorg vill även att möjligheten att begära in utdrag ur 
belastningsregistret årligen för redan anställd personal, det vill säga inte enbart 
vid nyanställningar, ska tas i beaktande.  
Personlig assistans bedrivs av en extern utförare och kravet om utdrag ur 
belastningsregistret behöver regleras i avtalet med utföraren, samt ingå i 
kravspecifikation vid nya upphandlingar. 
I motionen och i underlaget från HR nämns inte socialpsykiatrin, 
kontaktpersoner samt ledsagar- och avlösarservice och Vård och omsorg anser 
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det av vikt att även de inkluderas i beslutet om krav på utdrag ur 
belastningsregistret.         


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      


Yrkanden 
Caroline Gullstrand (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 


Ewa Dahl (M) yrkar bifall till liggande förslag.  


Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens personalutskott 


Akten 
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§ 30  


Åtgärd enligt 9 kap 17 § alkohollagen (2010:1622) 
Dnr 2021-000150  


Beslut 
Socialnämnden beslutar  


att Sturup Air Hotel i Svedala AB, org.nr 556453-9293 meddelas enligt 9 kap 17 
§ alkohollagen, en varning på grund av att tillståndshavaren brustit i sin 
lämplighet avseende 8 kap 12 § alkohollagen.        


Sammanfattning av ärendet 
Remisser har inom ramen för den inre tillsynen skickats till Skatteverket, 
kreditupplysningsföretaget SYNA och Polismyndigheten. Inre tillsyn genomförs i 
syfte att kontrollera att det tillståndshavande bolaget och de personer som har 
betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget fortsatt uppfyller de krav på 
personlig och ekonomisk lämplighet som ställs enligt 8 kap 12 § alkohollagen.       


Handlingar i ärendet 
Beslutsunderlag, åtgärd enligt 9 kap 17 § alkohollagen, Alkoholhandläggare 
2021-03-10         


Beslut skickas till 
Tillståndshavare 


Akten 
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§ 31  


Vård och omsorg informerar 
Dnr 2021-000027  


Beslut 
Socialnämnden beslutar  


att notera informationen till protokollet.        


Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anita Persson informerar om 


Covid-19 
I dagsläget finns det ingen konstaterad smitta i någon av verksamheterna. Vid 
konstaterad smitta så utförs en omfattande smittspårning.  


Solgården har varit drabbade av covid-19 trots vaccineringar.  
Vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom men ger inte 100% skydd mot att 
drabbas av Covid-19. Men målgruppen som bor på särskilda boenden kan ofta 
ha eller flera underliggande sjukdomar vilket kan medföra att även en lindrig 
Covid-infektion kan vara fatal trots vaccin. Det har visat sig att det inte bara är i 
Svedala detta har inträffat enligt Folkhälsomyndigheten. 
 


Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om 
Kö särskilt boende 


För närvarande är det 7 personer i kö till särskilt boende. 


Statistik Arbete och integration 
Utbetalningarna för ekonomiskt bistånd ligger runt 1,3 miljoner kronor per 
månad under årets första tre månader. Det är totalt 200 000kr lägre än samma 
period förra året.         


Beslut skickas till 
Akten 
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§ 32  


Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2021-000156  


Beslut 
Socialnämnden beslutar  


att notera informationen till protokollet.        


Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 


2021-04-07 § 25, Överföring av förstahandshyresavtal till 
andrahandshyresgäst samt fråga om överenskommelse med Svedalahem om 


erbjudande av lägenheter för bostadssociala ändamål   
2021-04-07 § 26 Revidering av bidragsregler för pensionärs- och 
handikappföreningar (Ffs 3:02) 
2021-04-07 § 24 Attestreglemente med tillämpningsanvisningar för Svedala 
kommun 


2021-04-07 § 27 Svar på motion om förmånscyklar till Svedala kommuns 
personal 
2021-04-07 § 28 Svar på motion om att säkerställa kvalitet och tvätt av 
arbetskläder enligt SOSFS 2015:10 och AFS 2018:4 
 


Skånes kommuner, vilka resor gäller vid vaccination, 2021-03-16 


 
Kommunstyrelsen 


2021-03-15 § 27 Digitaliseringsstrategi för Svedala kommun samt information 
om pågående digitaliseringsprojekt  
2021-03-15 § 42 Revidering av delegationsförteckning för kommunstyrelsen  


 
Avsiktsförklaring avseende ombyggnad av Holmagårdens särskilda boenden, 
2021-04-13      


Beslut skickas till 
Akten 
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§ 33  


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 2021-03-01- 


2021-03-31: 
 


Individärenden IFO   s. 231-247 


Individärenden SoL  s. 249-261 
Individärenden LSS   s. 248 


Individärenden avgifter   s. 262-267 
Individärenden ekonomiskt bistånd  s. 268-295 


Personal    s. 296 


Beslut avgiftsnedsättning dubbel bostads- 
kostnad    s. 297-298 


Attestlista   s. 299-305 


Fördelning av arbetsmiljöuppgifter s. 306-338            


Beslut skickas till 
Akten 
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