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Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 4 juni 2020 kl 17:30-18:58 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Caroline Gullstrand  

Justeringens plats och datum Vård och omsorg, Svedala kommunhus, 2020-06-04 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 43-54 

 Rebecka Kjellsson  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Caroline Gullstrand   
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-04 

Anslaget sätts upp 2020-06-05 Anslaget till och med 2020-07-01 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 
  

 Rebecka Kjellsson  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

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

Tjänstgörande ersättare 

Anne Jönsson (M), ersätter Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande 
Sandra Kremer (SD), ersätter Tommy Rosenberg (SD) 
Göran Malmberg (S), ersätter Leif Göthed (S) 
Monalisa Flamander (SD), ersätter Kerstin Ovallius (ÄS) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Anette Stoltz, enhetschef Arbete och integration § 52 
Rebecka Kjellsson, verksamhetsstrateg 
Leena Berlin Hallrup, socialchef 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
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L Liberalerna V Vänsterpartiet 
ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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§ 43  

Uppföljningsrapport 2, 2020 socialnämnden 
Dnr 2020-000080  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

        

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna ska fyra gånger under året lämna uppföljningsrapporter till 
kommunfullmäktige. Dessa ska innehålla prognos för året vad gäller det 
ekonomiska utfallet och förslag till korrigerande åtgärder vid befarade avvikelse.  
Då socialnämndens avgörande inte kunde inväntas fattades ett beslutet av 
socialnämndens ordförande med stöd av punkten A1 i socialnämndens 
delegationsförteckning, att godkänna uppföljningsrapporten.        

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport 2, 2020 socialnämnden, daterad 2020-05-15 
Delegationsbeslut uppföljningsrapport 2, daterad 2020-05-15         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 44  

Avsiktsförklaring om fördjupad samverkan med 
arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborgs 
kommun 
Dnr 2020-000200  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att anta avsiktsförklaring om fördjupad samverkan med 
arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborgs kommun. 
        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden i Svedala kommun och arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs 
kommun avser att gemensamt projektera möjligheterna till närmare samverkan 
inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser.  
Projektet ska utröna möjligheterna att arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg 
utför arbete inom Svedala socialnämnds ansvarsområde. Avsiktsförklaringen 
omfattar två områden: 

• ekonomiskt bistånd, inkluderat ”beslut imorgon”, digital ansökan, 
automatiserad handläggning 
• arbetsmarknadsinsatser, hela processen 

         

Handlingar i ärendet 
Avsiktsförklaring, 2020-05-18         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 45  

Digital ärendehantering 2020 och gallring av 
skannade handlingar 
Dnr 2020-000205  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att från och med 2020-06-05 får verksamheten sluta att skriva ut handlingar på 
papper som inkommit eller upprättats digitalt i ärendehanteringssystemet 
Ciceron, samt 
att handlingar som inkommit i pappersform får skannas och originalen får sedan 
gallras när de inte längre behövs för verksamheten.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 2019-11-25 beslut om övergång till digital 
ärendehantering 2020 och gallring av skannade handlingar och att respektive 
nämnd behöver ta ett beslut och följa upprättade riktlinjer för att beslutet ska 
gälla för respektive nämnd. 
 
Nämnden ska följa upprättad anvisning för gallring av registrerade 
pappershandlingar efter skanning.         

Handlingar i ärendet 
Anvisning för gallring av registrerade pappershandlingar efter skanning, 2019-
11-06    

Protokollsutdrag 2019-11-25 § 235 Övergång till digital ärendehantering 2020 
och gallring av skannade handlingar      

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 46  

Barnkonventionen och barnrättsperspektiv inom 
Vård och omsorg 
Dnr 2020-000027  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att ha tagit del av informationen gällande vad Vård och omsorg kan göra för att 
säkerställa att barnperspektivet inbegrips i det kommunala 
verksamhetsområdet, samt 
att översända den vidare till kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-20 § 5 att ge bland annat socialnämnden 
i uppdrag att se över vad Vård och omsorg kan göra för att säkerställa att 
barnperspektivet inbegrips i det kommunala verksamhetsområdet.   
 Socialnämnden har valt att se över följande aktiviteter för att kartlägga och 
säkerställa Vård och omsorgs arbete med barnrättsperspektivet: 

• Genomlysa styrdokument, 
• Handläggning och utredningsarbete inom socialtjänsten,  
• Delaktighet i genomförandeplan inom LSS,  
• Barnrättsutbildning för relevant personal för att öka kompetens hur man 

samtalar med barn och gör de delaktiga, 
• Extern samverkan.   

 
Barnrättsperspektivet är långtgående inom Vård och omsorgs 
verksamhetsområde som berörs av barn och unga. Barn och ungas delaktighet 
är en förutsättning i arbetet för att kunna utföra det på ett korrekt och rättssäkert 
sätt. Vi ser banrättsutbildning för berörd personal som ett led i att stärka den 
interna samverkan samt ge alla samma plattform att utgå ifrån när vi talar om 
barnrättsperspektivet. 

Vid framtagande av nya styrdokument inom Vård och omsorg kommer 
barnrättsperspektivet särskilt beaktas. I samtligt utvecklingsarbete där barn och 
unga berörs inom verksamhetsområdet fortsätter Vård och omsorg att 
säkerställa barns och ungas delaktighet i beslut som rör de utförs utifrån ett 
barnrättsperspektiv.     

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag 2020-01-20 § 5 kommunstyrelsen Barnkonventionen   

Protokollsutdrag 2020-02-13 § 12 Barnkonventionen - svensk lag 2020 
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Skrivelse – Barnkonventionen och barnrättsperspektiv inom Vård och omsorg, 
2020-05-15      

Beslut skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 47  

Remissvar - God och nära vård - En reform för ett 
hållbart hälso-sjukvårdsystem 
Dnr 2020-000177  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom remiss 2020:19 God och nära vård – En reform för ett 
hållbart hälso-sjukvårdsystem, samt 

att översända yttrandet till Socialdepartementet.        

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen fattade den 2 mars 2017 beslut om att utse en särskild utredare 
med uppdrag att utifrån en fördjupad analys av förslagen i betänkande. Effektiv 
vård (SOU 2016:2) stödja regioner, berörda myndigheter och organisationer i 
arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv 
hälso-sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen överlämnade i juni 
2017 sitt första delbetänkande God och nära vård. En gemensam färdplan och 
målbild (SOU 2017:53). Utifrån förslagen i delbetänkande fattade riksdagen i 
slutet av maj 2018 beslut om propositionen 2017/18:83, Styrande principer 
inom hälso-sjukvården och en förstärkt vårdgaranti. Utredningen överlämnade i 
juni 2018 sitt andra delbetänkande God och nära vård. En primärvårdsreform 
(SOU 2018:39). De förslagen bereds för närvarande i Regeringskansliet. En 
proposition avseende en primärvårdsreform är aviserad av regeringen under 
våren 2020. Utredningen lämnade i juni 2019 sitt tredje delbetänkande God och 
nära vård. Vård i samverkan (SOU 2019:29). Det betänkandet innehöll i 
enlighet med utredningens direktiv en rapport om arbetets inriktning och om hur 
arbetet fortskred. Delbetänkandet innehöll en analys av och bakgrund till de 
områden inom vilka utredningen i detta huvudbetänkande lämnar förslag. 
Förslagen i detta betänkande, tillsammans med samtliga förslag i utredningens 
tidigare betänkanden, bidrar till en reform i syfte att bidra till ett hälso-
sjukvårdssystem som är hållbart ur samtliga aspekter; socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt. 
Betänkandets förslag bedöms därmed vara ett relevant steg på vägen i 
utvecklingen av en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- sjukvård, med 
en stark och adekvat resurssatt primärvård som bas. Förslaget att förändra 
begreppet hemsjukvård till hälso-sjukvård i hemmet tydliggör att den hälso-
sjukvård som utförs i hemmet är likställd övrig vård och att det enda som 
särskiljer den är platsen den utförs på.         

Handlingar i ärendet 
Remiss 2020:19 God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso-
sjukvårdsystem         
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Beslut skickas till 
Akten 
Socialdepartementet 
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§ 48  

Remissvar - Kvalitet i särskilt boende och 
hemtjänst 
Dnr 2020-000178  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att avstå ta ställning till det givna förslaget.        

Sammanfattning av ärendet 
Den europeiska kommittén CEN/TC 449, i vilken Sverige aktivt deltar har 
utarbetat det förslag till Europastandard. De tjänster som anges i detta 
dokument är hälso- och sjukvårdstjänster respektive omsorgstjänster för äldre 
personer som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom 
social omvårdnad.         

Handlingar i ärendet 
SIS-Remiss 19814 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 49  

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken 
Dnr 2020-000201  

 
Ärendet är sekretessbelagt och förs i separat protokoll. 
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§ 50  

Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 - 2020 
Dnr 2020-000175  

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 1 år 2020. För närvarande är det 
stringentare intagningsprocedur av smittskyddshänsyn. 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS 
föreligger för Vård och omsorg för kvartal 1 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 1 år 2020 följande att rapportera: 
 
SoL: 
Fem ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller särskilt boende (372, 
186, 104, 119, 120 dagar) 
 

LSS: 
Socialnämnden har ej några beslut att rapportera som ej verkställda till 
Inspektionen för vård och omsorg för kvartal 1 år 2020.        

Handlingar i ärendet 
Socialnämndens utskott § 66, 2020-05-26 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, 2020-
04-21 
Rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL, 2020-04-21         
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Beslut skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 
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§ 51  

Rutin gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Dnr 2020-000208  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.         

Sammanfattning av ärendet 
 Ordförande föreslår att ärende 9 utgår från ärendelistan. 
Ärendet gäller förslag till en ny rutin gällande fördelning av arbetsuppgifter. 
Förslaget är återkallat för överseende.        
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§ 52  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2020-000040  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Anette Stoltz informerar om: 

- Utvecklingen av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad, samt 
bosättning av nyanlända.  

Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om: 

- Coronaviruset och nuläge inom Vård och omsorgs verksamheter. 
Kö särskilt boende 

-  För närvarande är 8 personer i kö till särskilt boende.   

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 53  

Skrivelse och meddelande  
Dnr 2020-000179  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 
2020-04-14 § 83: Intern kontroll 2019 för Svedala kommun 
2020-04-29 § 33: Årsredovisning 2019 för Svedala kommun  
2020-04-29 § 36: Uppföljningsrapport 1 (UR1) - ekonomisk uppföljning med 
prognos för nämnder och styrelser 
2020-04-29 § 40: Deltagande på distans i kommunala utskott  
 
Kommunstyrelsen 

2020-04-14 § 76: Prognosrapporter 2020 - ekonomisk uppföljning för nämnder 
och styrelser Svedala kommun 
2020-04-14 § 84: Intern kontroll 2020 för Svedala Kommun 
2020-04-14 § 91: Årsredovisningar samt revisionsberättelser 2019 för av 
kommunen förvaltade stiftelser - Svedala sociala samstiftelse AG Daneilssons 
stiftelse 
2020-05-11 § 105: Svar på motion om att utreda alternativa åtgärder för 
Holmagårdens användning 
 
Pensionärsrådet  
2020-05-18 Pensionärsrådets yttrande över kultur-och fritidsnämndens remiss 
angående införande av anläggningstaxa för barn- och ungdomsverksamhet 
samt pensionärer 
 
Sveriges kommuner och regioner 
2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för år 2020 | 
Viktig information från SKR (cirkulär 20:18) 
 

Kommunförbundet Skåne 
Provtagningen avseende kommunal vård- och omsorgspersonal covid-19 
 

Skånetrafiken 
Kundråd, Tjänstemannaråd samt Politikerråd 
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Migrationsverket 
Migrationsverket skjuter upp överföring av kvotflyktingar till Sverige tillsvidare 
pga. covid-19 
 
Inga garanterade omsorgsinsatser till kunder med tillfälliga vistelser i kommun 
på grund av rådande situation covid-19, från: 
 
Mora kommun 
Nobergs kommun 
Skellefteå kommun 
Herrljunga kommun 
Simrishamns kommun 
Hallstahammar 
Oxelösunds kommun 
Värmdö kommun 
Trelleborg kommun 
Södertälje kommun 
Arvidsjaurs kommun 
Lindesbergs kommun 
Flens kommun 
Bergs kommun 
Kalix kommun 
Höörs kommun 
Vaggeryds kommun 
Mölndals kommun 
Ånge kommun 
Laholms kommun 
Tierps kommun 
Nora kommun 
Motala kommun 
Timrå kommun 
   

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 54  

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 2020-04-01-2020-04-30, 
samt 2020-05-01-2020-05-18:         

Handlingar i ärendet 
Period 2020-04-01-2020-04-30 
Ekonomiskt bistånd 
s.206-234 
 
Individärenden IFO 
s. 235-252 
 
Individärenden LSS 
s. 253-254 
 
Avgiftshandläggning 
s. 255-261 
 
Individärenden SOL 
s. 262-273 
 
Personal 
s. 274 
 
Avgiftsnedsättning 
s. 275, 276 
 
Överklagan gällande avslag, Migrationsverket 
s. 277-280, 281-282 
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Yttrande till kammarrätten 
s. 283-284 
 
Stadigvarande serveringstillstånd 
s. 285 
 
Tillfälligt serveringstillstånd 
s. 286    
   
Bidrag för pensionärsföreningar 
s. 287, 289, 291, 293, 295, 297  
 
Yttrande om ansökan om bidrag 
s. 288, 290, 292, 294, 296, 298 
 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
s. 299 
 
Inköp av skyddsutrustning 
s. 300 
 
Period 2020-05-01-2020-05-18 
 
Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet  
s. 301 
 
Attestlista för avsläpp – Arbete och integration och Individ- och familjeomsorgen 
s. 302 
 
Beslutattestanter för socialnämnden enligt punkt F6 
s. 303-310 
 
Avgiftshandläggning  
s.311-312  

Beslut skickas till 
Akten 
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