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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-08-27  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 27 augusti 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 Torbjörn Sköld  

Justeringens plats och datum Vård och omsorg, Svedala kommunhus, 2020-09-03 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 58-67 

 Rebecka Kjellsson  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Torbjörn Sköld   
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-08-27 

Anslaget sätts upp 2020-08-28 Anslaget till och med 2020-09-23 

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), §  (se rättelse i originalprotokollet, ej närvarande) 
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande 
Caroline Gullstrand (SD), 2:e vice ordförande, deltar ej i § 64 på grund av jäv. 
Kerstin Ovallius (ÄS) 
Torbjörn Sköld (S) 
Leif Göthed (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Sandra Kremer (SD), ersätter Tommy Rosenberg (SD), deltar ej i § 64 på grund av jäv. 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
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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§ 58  

Begäran om åtgärd mm enligt 6a § 6 kapitlet 
arbetsmiljölagen - Arbetsmiljöverket 
Dnr 2020-000234  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna Vård och omsorgs tjänsteutlåtande och 
översänder detta som eget yttrande till Arbetsmiljöverket, samt 
att Socialnämndens förklarar yttrandet omedelbart justerat.       

Sammanfattning av ärendet 
Fackförbundet Kommunal har inkommit med en begäran om åtgärd enligt 6 kap 
6a § arbetsmiljölagen. Frågan avser arbetsutrymmena i hygienrummen där 
utrymmet understiger 0,8 m, vilket är minimikravet. Den åtgärd som 
fackförbundet begär är att arbetsgivaren omgående vidtar ombyggnation enligt 
Arbetsmiljöverkets inspektion. Arbetsmiljöverket informerar i en underrättelse 
2020-07-08 att de överväger vidare att från och med den 1 september 2021 
förbjuda Svedala kommun att utföra omvårdnadsarbete på brukarnas 
toaletter/hygienutrymmen vid Holmagårdens särskilda boenden.          

Handlingar i ärendet 
Underrättelse om föreläggande - 2020/037181    
Yttrande till Arbetsmiljöverket före beslut, dnr 2020/037181   

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till liggande förslag. 
Torbjörn Sköld (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag enligt bilaga 1 till 
originalprotokollet. 

    

Beslutsgång 
Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) konstaterar att det finns två 
beslutsförslag. 
Per Mattsson (M) ställer proposition på att besluta enligt liggande förslag mot 
Torbjörn Sköld (S) yrkade att besluta enligt socialdemokraternas förslag, samt 
att behandla sista att:satsen om omedelbar justering separat. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag. 

Votering begärs och genomförs.  
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Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja. Den som vill bifalla Torbjörn Sköld 
(S) yrkande röstar nej. Omröstningsresultat: 6 ja mot 2 nej. 

Ja-röster: Per Mattsson (M), Carin Falk (BP), Caroline Gullstrand (SD), Sandra 

Kremer (SD), Ewa Dahl (M), Kerstin Ovallius (ÄS) 
Nej-röster: Torbjörn Sköld (S), Leif Göthed (S) 
 
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar enligt liggande förslag. 
Torbjörn Sköld (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
Socialnämnden beslutar med acklamation i enlighet med ordförandes förslag 
om omedelbar justering.  

   

Beslut skickas till 
Arbetsmiljöverket 

Akten 
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§ 59  

Effektivt lokalnyttjande för Svedala kommun 
Dnr 2019-000273  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ställa sig bakom skrivelsen, samt 

att översända skrivelsen till kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade den 30 september 2019 beslut att ge nämnderna i 
uppdrag att förslå åtgärder för de fastigheter/lokaler som finns noterade i Lista 
över fastigheter/lokaler som bedöms ej vara effektiva. För socialnämnden 
återrapporteras tre fastigheter: Yddingestrand, Lorentz måns och Norra 
Segestrand.         

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Ks 2019-09-30 § 191 Effektivt lokalutnyttjande för Svedala 
kommun 
Åtgärder för effektivt lokalutnyttjande 2020-08-24      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 60  

Hyreskontrakt gällande Norra Segestrand 
Dnr 2020-000283  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen besluta avsluta hyreskontraktet med Svedalahem 
avseende Norra Segestrand, samt  
att kommunstyrelsen reglerar kvarvarande restvärdet.       

Sammanfattning av ärendet 
Norra Segestrand förhyrdes 2016 för att inrätta HVB med inriktning 
ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten drevs av VoB syd på 
socialnämndens uppdrag. Då behovet av platser för ensamkommande avtog 
omvandlades fastigheten till ett boende för nyanlända flyktingar, med inriktning 
ensamstående män. Fastigheten har ett tillfälligt bygglov som löper ut årsskiftet 
2020, hyreskontraktet löper till 2026-02-28. Underlaget av potentiella boende 
sjunker så en utredning är vidtagen för att presentera prognos och kalkyl av 
framtida användning av fastigheten.         

Handlingar i ärendet 
Hyreskontrakt Norra Segestrand 2020-08-24       

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 61  

Kulturmiljöprogram för Svedala kommun 
Dnr 2020-000260  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att inte yttra sig i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Fyra separata kulturmiljöprogram har tagits fram: ett för respektive tätort 
Svedala, Bara, Klågerup samt ett kompletterade för byarna och landsbygden. 
De fyra kulturmiljöprogrammen kommer att användas för att sprida kunskap om 
och skapa stolthet för kommunen genom att ge ökad vetskap om kommunens 
och orternas historia och även som underlag och stöd för kommunens fortsatta 
planeringsarbete och bygglovshandläggning. I kulturmiljöprogrammen lyfts 
miljöer och byggnader fram som på olika sätt speglar kommunens historia och 
som anses särskilt viktiga att vårda, bevara och utveckla. 

Kulturmiljöprogrammen finns utställda 7 juli–15 september 2020 i Kundservice i 
kommunhuset, på biblioteken i Svedala, Bara, Klågerup (sommarstängt till 16 
augusti 2020) samt på svedala.se för att förankra och sprida innehållet och 
inhämta kompletterande synpunkter. 

Handlingar i ärendet 
Kulturmiljöprogram för Svedala kommun 
Reviderad webbadress för Svedala kommun 

Beslut skickas till 
Strategisk planering, Svedala kommun 

Akten 
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§ 62  

Rapportering ej verkställda beslut kvartal 2 SoL 
och LSS 
Dnr 2020-000270  

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 2 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 2 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 2 år 2020 följande att rapportera: 
 
SoL: 
16 ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller särskilt boende (241, 
184, 136, 100, 126, 177) kontaktperson (115), dagverksamhet (116, 116, 116, 
133, 116, 116, 116, 116) och boende (167). 
 
LSS: 
Tre ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller daglig verksamhet (94) 
och kontaktperson (193, 115). 
 
 

Handlingar i ärendet 
Snu § 110 Rappotering ej verkställda beslut 

Rapportering ej verkställda beslut kvartal 2 SoL och LSS 
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 

Akten 
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§ 63  

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken 
Dnr 2020-000274  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet är sekretessbelagt och förs i separat protokoll. 
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§ 64  

Begäran om umgänge enl 6 kap 15a 2 st 
Föräldrabalken 
Dnr 2020-000275  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet är sekretessbelagt och förs i separat protokoll. 
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§ 65  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2020-000040  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om: 

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

- Coronaviruset och nuläge inom Vård och omsorgs verksamheter. 

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

 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 66  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2020-000276  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 
2020-05-27 § 45 Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej 
verkställda beslut under 2019 

2020-05-27 § 46 Svar på motion om att utreda alternativa åtgärder för 
Holmagårdens användning 
2020-06-17 § 55 Uppföljningsrapport 2 (UR2) - ekonomisk uppföljning med 
prognos till nämnder och styrelser 
2020-06-17 § 56 Begäran om förstärkt ram till socialnämnden 

2020-06-17 § 57 Justering av riktlinjer för strategi för finansiell strategi och 
finansiella mål 
2020-06-17 § 58 Budget 2021 med ram för 2022-2023 
 
Länsstyrelsen Skåne 

Slutrapport §37a beteckning 851-5146-2018 
Bifallsbeslut om § 37-medel för mottagningskapacitet för nyanlända och 
ensamkommande barn 
 

Kommunförbundet Skåne 
Uppdaterad information avseende statsbidrag till regioner och kommuner till 
följd av sjukdomen covid-19 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 67  

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 2020-06-01-2020-07-31:   
 

Ekonomiskt bistånd   s. 394-456 

Individärenden IFO   s. 457-491 
Individärenden LSS   s. 492-493 

Individärenden ÄO   s. 494-515 
Avgiftshandläggning   s. 516-522 

Avskrivning av äldreomsorgsavgift  s. 545 

Avgiftsnedsättning   s. 546 
Personal    s. 548 

Överklagan av avslagsbeslut, Migrationsverket  s. 523-541       

Bidrag till Svedala Anhörigförening   s. 547 
Direktupphandling   s. 542 

Tillförordnad socialchef   s. 544 
Tillförordnad myndighetschef  s. 543 

                 

Beslut skickas till 
Akten 
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