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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-04-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 23 april 2020 kl 17:30-18:30 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Anne Jönsson 

Justeringens plats och datum Vård och omsorg, Svedala kommunhus, 2020-04-30 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 31-42 

 Rebecka Kjellsson  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Anne Jönsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-04-23 

Anslaget sätts upp 2020-04-27 Anslaget till och med 2020-05-20 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 
  

 Rebecka Kjellsson  
 Utdragsbestyrkande  
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-04-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Per Mattsson (M), Ordförande 
Ewa Dahl (M) 
Camilla Nordén (C) 
Caroline Gullstrand (SD), 2:e vice ordförande 
Kerstin Ovallius (ÄS) 
Torbjörn Sköld (S) 
Leif Göthed (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Anne Jönsson (M), ersätter Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande 
Sandra Kremer (SD), ersätter Tommy Rosenberg (SD) 

Ersättare och insynsplatser 

 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 31-32 
Joakim Thuresson, myndighetschef, §§ 31-40 
Leena Berlin Hallrup, socialchef 
Rebecka Kjellsson, verksamhetsstrateg 
 

 

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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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-04-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Ärendelista 
§ 31 

Begäran om egengranskning av kommunal hälso- och sjukvård ......................... 4 
§ 32 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 ......................................................................... 5 
§ 33 

Kvalitetsbokslut Vård och omsorg 2019 .............................................................. 6 
§ 34 

Mål och indikatorer för Arbete och integration ..................................................... 7 
§ 35 

Lokala verksamhetsgarantier biståndshandläggning ........................................... 8 
§ 36 

Budgetskrivelse för budget 2021 med flerårsplan 2022-2023, 
socialnämnden .................................................................................................... 9 

§ 37 
Begäran om förstärkt ram till socialnämnden .................................................... 10 

§ 38 
Remiss av förslag till ny renhållningsordning för Svedala kommun - 
Från avfall till kretsloppsplan 2021-2030 ........................................................... 11 

§ 39 
Vård och omsorg informerar .............................................................................. 12 

§ 40 
Skrivelser och meddelanden ............................................................................. 13 

§ 41 
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 15 

§ 42 
Övrig fråga - socialnämndens sommar- och julavslutningar .............................. 17 
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Sammanträdesdatum: 2020-04-23  
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§ 31  

Begäran om egengranskning av kommunal hälso- 
och sjukvård 
Dnr 2019-000326  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslöt att under hösten 2019 till våren 
2020 genomföra en tillsyn av hälso- och sjukvården i äldreomsorgen. Som en 
del i tillsynen skulle kommunerna genomföra en egengranskning. Förutom 
Svedala kommun var det ytterligare sex kommuner i Blekinge, Kronoberg och 
Skånes län. Bakgrund till tillsynen var att IVO sett att personer inom den 
kommunala Hälso-och sjukvården inte alltid får den hälso- och sjukvård de är i 
behov av.  

Tillsynen var indelad i fyra delar: 

Egenkontroll och riskanalys 
Egengranskning av dokumentation 

Egengranskning av process och rutin 
Patienters och anhörigas delaktighet.        

Handlingar i ärendet 
Begäran om egengranskning av kommunal hälso- och sjukvård, 2019-11-21 

Svar till IVO om begäran av egengranskning, 2020-03-13 

         

Beslut skickas till 
Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-04-23  
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§ 32  

Patientsäkerhetsberättelse 2019 
Dnr 2020-000132  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659) att gälla. Enligt 
denna lag ska vårdgivaren dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en 
patientsäkerhetsberättelse.  

Syftet är att vårdgivaren (kommunen) får god kontroll över verksamhetens 
patientsäkerhetsarbete och att Socialstyrelsen kan lättare utföra tillsyn av 
verksamheten.      

En del i Patientsäkerhetsberättelsen handlar om avvikelserapportering.  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska redogör för kommunens 
”Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019”.         

Handlingar i ärendet 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019, 2020-03-13, Anita Persson, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska       

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 33  

Kvalitetsbokslut Vård och omsorg 2019 
Dnr 2020-000131  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna ”Kvalitetsbokslut 2019 för Vård och omsorg”, samt 

att till kommunfullmäktige överlämna detsamma för information.        

Sammanfattning av ärendet 
Det föreligger ”Kvalitetsbokslut 2019 Vård och omsorg”. 
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 2018 samt att följa upp hur 
arbetet har förlöpt vad gäller de förbättringsförslag som föreslogs i 
kvalitetsbokslut 2018. 

För de som önskar att fördjupa sig finns tillgång till flera av undersökningarna i 
sin helhet under Bo/Omsorg och hjälp/Kvalitet på www.svedala.se.         

Handlingar i ärendet 
Kvalitetsbokslut för Vård och omsorg, 2019         
         

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 34  

Mål och indikatorer för Arbete och integration  
Dnr 2020-000148  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta målen för Arbete och integration 2019-2022 med tillhörande indikatorer, 

att överlämna informationen till kommunstyrelsen.               

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-26 § 6 att från och med 1 april 2020 
överföra ansvaret för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd enligt 
socialtjänstlagen samt bostadsförsörjning för kommunanvisade nyanlända 
invandrare från kommunstyrelsen till socialnämnden. Kommunfullmäktige 
beslutade även att uppdra åt socialnämnden att aktualisera målen för Arbete 
och integration efter 1 april 2020. Mål, indikatorer och målvärden för Arbete och 
integration 2019-2022 beslutades av kommunstyrelsen 2019-06-17 § 146.  

Det föreligger en handling som visar mål och indikatorer för Arbete och 
integration och dessa ska antas av socialnämnden. Målen knyts till kommunens 
övergripande mål.         

Handlingar i ärendet 
Mål och indikatorer för Arbete och integration                 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-04-23  
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§ 35  

Lokala verksamhetsgarantier 
biståndshandläggning  
Dnr 2020-000154  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta verksamhetsgarantier för biståndshandläggning SoL och LSS.       

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade i februari 2020 om nya lokala verksamhetsgarantier 
inom äldreomsorgen. Vård och omsorg har valt att utveckla konceptet till att 
omfatta fler verksamheter i organisationen och nu är även 
verksamhetsgarantier för biståndshandläggningen framtagna. 

Värdegrunden för äldreomsorgen och de lokala värdighetsgarantierna för 
Svedala kommun har varit en utgångspunkt för personalen i sitt yrkesutövande 
och ett redskap för att tillgodose behoven hos den enskilde. De lokala 
värdighetsgarantierna ska också tydliggöra för den enskilde vad de kan 
förvänta sig av äldreomsorgen i Svedala kommun.         

Handlingar i ärendet 
Verksamhetsgarantier biståndshandläggning SoL och LSS         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 36  

Budgetskrivelse för budget 2021 med flerårsplan 
2022-2023, socialnämnden  
Dnr 2020-000133  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna budgetskrivelse för budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2023 för 
socialnämnden, daterad 2020-03-31 samt bilagor i enlighet med ärendet 
redovisat förslag, samt 
att översända beslutet till kommunfullmäktige, berörd ekonomihandläggare och 
ekonomi- och utvecklingschef.        

Sammanfattning av ärendet 
Budgetskrivelsen för 2021 med flerårsplan 2022 – 2023 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 
äskanden. Skrivelsen avslutas med avsnitt gällande verksamhetsmått, 
personalekonomi och investeringsplan för 2021 – 2023.        

Handlingar i ärendet 
Budgetskrivelse för 2021 med flerårsplan 2022 – 2023 för socialnämnden       

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ekonomi- och utvecklingschef 
Controller 

Akten 
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§ 37  

Begäran om förstärkt ram till socialnämnden 
Dnr 2020-000160  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att översända begäran om förstärkt ram för socialnämnden till kommunstyrelsen 
för beslut om att använda reserverade medel för år 2020 i enlighet med 
kommunfullmäktiges budgetbeslut 19-11-27, samt  

att besluta om 1 000 tkr till Individ och Familjeomsorgen och 1 000 tkr till Arbete 
och integrations verksamhet, därmed utökas socialnämndens kommunbidrag 
med 2 000 tkr för år 2020.         

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden framlägger förslag till justering av kommunbidrag med 2 000 tkr 
för år 2020 i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut 19-11-27.   
Budgetjustering föreslås på följande grunder: 

För socialnämnden avser: 
-1 000 tkr att kompensera för ökade externa kostnader för skyddat boende inom 
Individ och Familjeomsorgen. 
-1 000 tkr till Arbete och Integration för minskade schablonersättningar från 
Migrationsverket samt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 38  

Remiss av förslag till ny renhållningsordning för 
Svedala kommun - Från avfall till kretsloppsplan 
2021-2030 
Dnr 2020-000100  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att ställa sig bakom förslag till ny renhållningsplan, samt 

att översända yttrandet till tekniska nämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden i Svedala kommun har tagit fram ett förslag till en ny 
renhållningsordning. Föreslagna handlingar avser ersätta gällande 
renhållningsordning för avfallshantering. 
Renhållningsordningens syfte är att ange inriktningen för kommunens 
avfallsverksamhet. Varje kommun är skyldig att upprätta en renhållnings-
ordning. Arbetet har gjorts tillsammans med det gemensamägda kommunala 
bolaget Sysav och elva av ägarkommunerna. 

Den gemensamma kretsloppsplanen är ett strategiskt dokument för hela 
kommunen och består av tre mål och 24 tillhörande indikatorer. De tre målen 
uppnås genom att målens tillhörande indikatorer och indikatorvärden uppnås.  

I kretsloppsplanens bilaga 1 återfinns en förteckning över nämnder eller 
förvaltningar i respektive kommun som är ansvariga för att arbeta med planens 
mål och indikatorer. 
De tre målen är: Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 
2030, Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030 samt spillet 
från kretsloppet har minskat år 2030.  
Kretsloppsplanen är hela kommunens strategiska plan som samtliga 
förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta med.         

Handlingar i ärendet 
Från avfall till resurs – gemensam kretsloppsplan 2021-2030 
Bilaga 1 – Ansvarsfördelning indikatorer 
Remissutskick av förslag till ny renhållningsordning för Svedala kommun         

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 

Akten 
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§ 39  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2020-000040  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att följa den ekonomiska utvecklingen av ekonomiskt bistånd vid varje nämnd, 
samt 
att notera informationen till protokollet.         

Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anita Persson informerar om: 

- Coronaviruset och nuläge inom Vård och omsorgs verksamheter. 

Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om: 
Kö särskilt boende 

- För närvarande är 9 personer i kö till särskilt boende. 
     

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 40  

Skrivelser och meddelanden  
Dnr 2020-000130  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.        

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 
2020-03-16 § 44 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020 
2020-04-01 § 27 Reglemente för Socialnämnden, uppdaterat pga Arbete och 
integrations omorganisering 

2020-04-01 § 28 Vård- och omsorgsplan 2020–2023 
2020-04-01 § 26 Förslag till höjd taxa för familjerådgivning 

2020-04-01 § 23 Ungdomspolitiskt program i Svedala kommun 
 
Revisionen 
Information från Revisionen 
 

Pensionärsrådet 

Pe § 10 Lägessituation för Holmgårdens särskilda boende 
Pe § 11 Övriga frågor - Adjungerade ordinarie ledamöter från socialnämnden 
 

Regeringen Socialdepartementet 
Uppdrag om att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19 
 
Inga garanterade omsorgsinsatser till kunder med tillfälliga vistelser i kommun 
på grund av rådande situation covid19, från: 

Kinda kommun 
Kävling kommun 

Laxå kommun 
Norrtälje kommun 

Nyköping kommun 
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Upplandsväsby kommun 

Vadstena kommun      

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 41  

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 2020-03-01-2020-03-31: 

 

Individärenden IFO 
s. 161-174 

Avgiftshandläggning 
s. 175-176, 190-198, 205 

Individärenden SoL 

s. 177-189 
Personal 

s. 199 

Yttrande till förvaltningsrätten 
s. 200-202, 203-204 

Brådskande beslut socialnämndens ordförande 
- Tillfällig stängning av dagcentraler, 2020-03-16 

- Besöksförbud på särskilt boende, 2020-03-18 
- Tillfällig stängning av gemensamhetslokal för trygghetsboende, 2020-

04-02 

- Tillfällig stängning av dagverksamhet ”Vårat gäng”, 2020-04-06 
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Beslut skickas till 
Akten 
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§ 42  

Övrig fråga - socialnämndens sommar- och 
julavslutningar 
Dnr 2019-000353  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att inte har några sommar- och julavslutningar inom innevarande år.        

Sammanfattning av ärendet 
Camilla Nordén (C) lyfter frågan angående nämnders sommar- och 
julavslutningar. Centerpartiet anser att nämnderna inte ska ha sommar- och 
julavslutningar när nämnderna ska genomföra besparingar.           

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag 2019-12-12 § 131 Övrigt ärende – socialnämndens sommar- 
och julavslutningar         

Beslut skickas till 
Akten 
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