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§ 97  

Förändring av dagordning 
Dnr 2020-000397  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

i enlighet med ordförandes beslut.        

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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§ 98  

Ombyggnad av Holmagården 
Dnr 2020-000383  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsens att besluta  
att teckna avsiktsförklaring med Svedalahem om ombyggnation av 
Holmagårdens hygienutrymmen så att de uppfyller de krav som framförts i 
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande. 
att uppdra åt verksamheten att hålla socialnämnden delaktig under 
ombyggnationen.        

Sammanfattning av ärendet 
En översyn är vidtagen i syfte att utreda om Holmagården bör behållas som 
särskilt vårdboende för äldre, efter nödvändig ombyggnad av hygienrummen 
eller om byggnaden istället kan byggas om och användas för trygghetsboende. 

Utredningen har redovisat konsekvenser gällande verksamhet, ekonomi, avtal 
och tidplan. 
Utredningens arbetsgrupp förordar att Holmagårdens hygienrum byggs om i 
enlighet med tidigare projekterat förslag och att byggnaden fortsätter att 
användas som särskilt boende.       

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 99  

Yttrande gällande Räddningens svar på motion 
om att förbättra brandsäkerheten för brukare med 
trygghetslarm 
Dnr 2020-000330  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
1. att erbjudande om rökdetektor till ett självkostnadspris á 950kr ska ges vid 
beslut om trygghetslarm, 

2. att Räddningstjänsten rycker ut först när larmcentralen konstaterat brand 
(eller sk tyst larm), 
3. att Vård och omsorg ombesörjer installation av frivilliga larm till 
självkostnadspris, 
4. att Vård och omsorg ombesörjer underhåll och eventuell nedmontering, 

5. att Vård och omsorg inte rycker ut på larm men kan bistå Räddningstjänsten 
med information via telefon,  
6. att ge Vård och omsorg i uppdrag att ta fram riktlinjer för rökdetektorerna, 
samt 

7. att motionen därmed ska anses vara besvarad.    

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna har lagt fram följande förslag i en motion: 
1. Alla trygghetslarm som finns i kommunen idag kompletteras med rökdetektor 
ansluten till larmcentral. 
2. Räddningstjänsten rycker ut på alla larm där rökdetektor har detekterat 
brand. 

3. Vård och omsorg hanterar fellarm från anläggningarna. 
4. Vård och omsorg bekostar införskaffande, installation och eventuell avgift till 
larmcentral. 
5. Personal från vård och omsorg larmas samtidigt som räddningstjänsten vid 
indikering av brand för att kunna bistå räddningstjänsten med information om 
personen som har trygghetslarm. 
Räddningstjänsten i Svedala kommun har besvarat motionen där de föreslår 
bifall till samtliga punkter.   
Omvårdnadspersonal har inte möjlighet att utföra installation eller nedmontering 
av rökdetektorer. För dylika uppdrag finns en fixartjänst inom Vård och omsorg. 
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Fixartjänsten har dock inte ett sådant utrymme i sin tjänst att man skulle kunna 
av vara denne för installation av rökdetektorer till samtliga larm.  
Eftersom det är ett ingrepp i en persons hem att montera en rökdetektor så 
anser Vård och omsorg att det ska vara frivilligt installera en rökdetektor. Som 
finansiering föreslår Vård och omsorg att det ska ske till självkostnadspris á 
950kr (i priset ingår en rökdetektor, installationen och eventuell nedmontering 
samt transportkostnader och eventuellt material).       

Handlingar i ärendet 
Motion angående att förbättra brandsäkerheten för brukare med trygghetslarm, 
Liberalerna 
2016-09-14 § 112 Anmälan om motion om att förbättra brandsäkerheten för 
brukare med trygghetslarm 
Tjänsteskrivelse från Räddningstjänsten, 2020-03-30 
E-post angående yttrande 2020-10-05 
Yttrande om motion angående att förbättra brandsäkerheten för brukare med 
trygghetslarm, 2020-11-30         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Räddningstjänsten 
Akten 
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§ 100  

Remittering av betänkandet Hållbar socialtjänst - 
En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) 
Dnr 2020-000328  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att översända remissyttrandet i sin helhet till Socialdepartementet.        

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare att göra 
en översyn av socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och vissa av 
socialtjänstens uppgifter. Syftet med uppdraget var att utforma en socialtjänst 
som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett 
förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. 
Margareta Winberg, särskild utredare för Framtidens socialtjänst, har den 26 
augusti, till regeringen lämnat in en utredning på 1 328 sidor (SOU 2020:47) 
som föreslår en uppdaterad socialtjänstlag. 

Följande reservationer lämnas: 
Det framkommer i utredningen att de förslag som utredaren lämnar ska bidra till 
ökad kvalitet utan att leda till ökade kostnader för stat eller kommun. Därmed 
betonar socialnämnden i Svedala kommun en följsamhet till 
finansieringsprincipen från staten som innebär att kommunen inte ska behöva 
prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter. 
De utökade och kunskapshöjande åtgärder utredningen föreslår ställer vi oss 
positiva till, samt utökade möjligheter att hantera statistik med systematiska 
uppföljningar som kan medföra utveckling av arbetssätt och evidensbaserad 
metodik som vilar på vetenskaplig grund. Nämnden efterfrågar dock en tydlig 
nationell vägledning avseende vilka arbetsmetoder som finns att tillgå för att 
socialtjänsten ska kunna arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap.   

Utredningen föreslår en lätt tillgänglig socialtjänst, vilket är nära förknippad med 
nödvändig framtidsutveckling av digitaliserade lösningar inom socialtjänsten för 
ökad service och tillgänglighet till kommunmedborgarna. Men därtill också 
något som är kostnadsdrivande. 
Bestämmelserna om särskild avgift upphävs – ej verkställda beslut beroende på 
tillgång och efterfrågan av kommunens insatser. Utredningen föreslår en 
förändring av rapporteringsskyldighet förlängs till var sjätte månad istället för 
var tredje månad, vilket kan frigöra tid för socialtjänsten. Vilket socialnämnden i 
Svedala kommun ställer sig bakom. 
Utredningen föreslår en ny lag om socialtjänstdataregister – vilket medför att 
det finns ett centralt inhämtande av uppgifter som en del i att skapa en 
evidensbaserad socialtjänst, dvs vilka insatser har bäst nytta eller effekt. Det är 
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viktigt att det finns en samlad bild av vilka insatser som är effektiva respektive 
verkningslösa. Det bör poängteras att även privata aktörer bör inkluderas i det 
evidensbaserade arbetssättet. En ökad mängd av statistik och uppföljningar 
befaras dock kunna öka den administrativa arbetsbelastningen för kommunen.   
Insatser utan biståndsbedömning är god utifrån det förebyggande arbetet. Dock 
kan det bli problematiskt om kommunen ska genomföra hemtjänstinsatser utan 
biståndsbedömningar, vilket kan leda till att kommunen tillhandahåller allmänna 
erbjudanden till alla, vilket kan medföra att det inte är individens behov som 
avgör vilka insatser som sätts in. Risk finns för att kommuner ”sätter sin egen 
ribba” för insatser vilket kan medföra ökad ojämlikhet mellan kommuner. 
Varmed socialnämnden i Svedala kommun föreslår att det finns en nationell 
vägledning i likhet med den Nationella Värdegrunden som togs fram av 
socialdepartementet 2010. 
Ett förtydligat barnrättsperspektiv, ställer sig socialnämnden bakom, med viss 
tveksamhet till specifikt barnombud som medför en risk att ytterligare blanda in 
en part. Föreslår att den utreds vidare av utredaren för slutbetänkandet SOU 
2020:47.Tiden för gallring och sekretess för barnakter bör ses över är en 
relevant utgångspunkt. Det är viktigt för ett utsatt barn att kunna återblicka på 
de insatser som genomfördes inom socialtjänsten. Detta förslag ställer sig 
socialnämnden bakom. 
Att Socialstyrelsen ges i uppdrag att se över föreskrifter gällande handläggning 
och dokumentation för minskad administration ser socialnämnden som ett 
positivt förslag.  
Ansvarsfördelning för personer med missbruk och beroende. Trist att inte 
gränsdragningsproblematik mellan Regioner och kommuner är färdigutredd 
ännu då den påbörjades för drygt 10 år sedan. En helhetssyn och möjligen att 
missbruk och beroendevård borde ägas av en huvudman istället som nu, det 
skulle förmodligen underlätta för den enskilde. Därmed välkomnar 
socialnämnden i Svedala kommun förslaget i utredningen att genomföra en 
översyn.        

Handlingar i ärendet 
S2020/06592 Remittering av betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny 
socialtjänstlag (SOU 2020:47)   
Remissyttrande, 2020-12-03, Leena Berlin Hallrup      

Beslut skickas till 
Socialdepartementet  

Akten 
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§ 101  

Missbruk och beroende i Svedala kommun 
Dnr 2020-000404  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att översända områdeschefens rapport till kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens budgetutskott för information och eventuellt 
ställningstagande.        

Sammanfattning av ärendet 
Behovet av stöd till invånarna i Svedala kommun från individ- och 
familjeomsorgen ökar ständigt. Befolkningsökningen är 11,6 % från år 2010 till 
år 2019 samtidigt som antalet barn- och ungdomsutredningar under samma 
period ökat med 142 %. Antalet utredningar gällande vuxna med 
missbruksproblem har under samma period ökat med 100 %. Det mönster som 
finns är att antalet kommuninvånare, särskilt ungdomar och unga vuxna, med 
missbruksproblem ständigt ökar. 
Antalet ungdomar som det inkommit orosanmälningar gällande där anledningen 
är missbruk har fram till 1 december 2020 varit 39 stycken. Ungdomars 
missbruk blir alltmer vårdslöst där man kombinerar olika droger vilket ökar 
risken för liv och hälsa. Detta innebär att individ- och familjeomsorgen allt oftare 
tvingas agera akut med tvångsåtgärder för att förhindra att ungdomar skadar 
sig själv eller andra i missbruket. Hitintills i år har sex stycken ungdomar beretts 
vård med stöd av LVU (Lagen om vård av unga). Liknade mönster ses bland 
unga vuxna med missbruksproblem där nio stycken personer i åldern 18-25 
sökt hjälp för missbruksproblem vilket är en tydlig ökning jämfört med 2010 där 
endast en person i samma ålderskategori sökte hjälp.  
Samtidigt som man konstaterar att antalet individer som behöver stöd från 
individ- och familjeomsorgen ökar kan man också konstatera en prisökning på 
de tjänster som tillhandahålls av externa vårdgivare. Exempelvis kostar ett 
vårddygn på HVB-hem numera cirka 2 200 kronor jämfört med cirka 1 200 
kronor år 2010. Ett vårddygn på en SiS-institution för ungdomar kostar år 2020 
7 500 kronor jämfört med 4 500 kronor/dygn år 2014. Samtidigt har individ- och 
familjeomsorgens budget minskats med 19,6 % från 2011 till 2020. 

Antalet kommuninvånare ökar, andelen kommuninvånare som är i behov stöd 
ökar, priserna för köpt vård ökar, ny målgrupp i form av våldsutsatta personer 
har tillkommit samtidigt som individ- och familjeomsorgens budget för köpt vård 
har minskats. Detta gör att förutsättningarna att ha en budget i balans inom 
individ- och familjeomsorgen är dåliga. Möjliga åtgärder i form av SAM-jour och 
utökad egen missbruksvård bedöms att delvis kunna motverka det ekonomiska 
underskott som individ- och familjeomsorgen har, dock inte i sin helhet.       
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Handlingar i ärendet 
Missbruk och beroende i Svedala kommun - Kostnadsbeskrivning av olika 
verksamhetsområden inom individ- och familjeomsorgen, daterad 2020-12-03       

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens budgetutskott 
Akten 
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§ 102  

Rapportering ej verkställda beslut Sol och LSS 
kvartal 3 2020 
Dnr 2020-000350  

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 3 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:  
8 ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller särskilt boende (213 
dagar), kontaktperson (130 dagar), dagverksamhet (193 dagar, 193 dagar, 193 
dagar, 210 dagar, 116 dagar, 193 dagar).  
 
LSS: 
2 ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller LSS kontaktperson 9:4 
(157 dagar, 151 dagar).         

Handlingar i ärendet 
Snu § 153 Rapportering ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2020 SoL och LSS 
Rapportering ej verkställda beslut kvartal 3 SoL och LSS       

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer  
Akten 
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§ 103  

Höjning av ekonomisk ersättning inom 
Hemtjänstvalet för 2021 
Dnr 2020-000385  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna förslag på nya ersättningar inom hemtjänstvalet för 2021 till att 
gälla från och med 2021-01-01: 
- Serviceinsatser 363 per timme exklusive moms (2020: 357 kr). 
- Serviceinsatser obekväm arbetstid: 399 per timme exklusive moms (2020: 392 
kr). 
- Omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser: 
Externa utförare: 446 kr per timme exklusive momskompensation (2020: 438 
kr). 
Kommunens hemtjänst: 460 kr per timme (2020: 452 kr)        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-01-13 § 4 att införa ett valfrihetssystem 
enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, omfattande städning och inköp i 
hemtjänsten i Svedala kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-12 § 
131 att utöka valfrihetssystemet till att omfatta även omvårdnadsinsatser och 
delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. 
Enligt förfrågningsunderlaget som gäller för serviceinsatser respektive 
omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser framgår att 
ersättningen ska regleras årligen per den 1 januari.  
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-14 § 9 att med ändring av 
kommunfullmäktiges beslut 2011-12-12 § 190 bemyndiga socialnämnden att 
justera timtaxan årligen med högst samma procentsats som kommunens 
lönekostnader räknas upp avseende samtliga ersättningar inom hemtjänstvalet 
med timtaxan för 2015 som bas. 
Följande justeringar av ekonomisk ersättning inom hemtjänstvalet föreslås gälla 
från och med 2021-01-01:  
- Serviceinsatser 363 per timme exklusive moms (2020: 357 kr). 
- Serviceinsatser obekväm arbetstid: 399 per timme exklusive moms (2020: 392 
kr). 
- Omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser: 
Externa utförare: 446 kr per timme exklusive momskompensation (2020: 438 
kr). 
Kommunens hemtjänst: 460 kr per timme (2020: 452 kr) 
Konkurrensverket har gjort gällande att samma ersättning ska utgå för samma 
insatser. En eventuell skillnad i ersättning ska baseras på att den kommunala 
hemtjänsten utför insatser som en extern utförare inte utför.  
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När det gäller serviceinsatser utför kommunens hemtjänst och en extern 
utförare samma insatser. När det gäller omvårdnads- och delegerade hälso- 
och sjukvårdsinsatser utför kommunen vissa insatser som en extern utförare 
inte utför. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2011-09-12 om att utöka 
valfrihetssystemet framgår att denna skillnad beräknades till 10 kr per timme i 
högre ersättning till den kommunala hemtjänsten för 2013. Skillnaden beräknas 
till 14 kr per timme för 2021 (2020: 14 kr).         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-11-24         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 104  

Revidering av ffs 3:02 Bidragsregler för 
pensionärs- och handikappföreningar 
Dnr 2020-000384  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta revidering av författningssamling 3:02 Bidragsregler för pensionärs- och 
handikappföreningar.        

Sammanfattning av ärendet 
I revidering av författningssamling 3:02 Bidragsregler för pensionärs- och 
handikappföreningar föreslås ett förtydligande om att anhörigföreningar ingår i 
målgruppen för bidrag enligt denna författningssamling.  

I revideringen föreslås även ett förtydligande om att medlem, med rätt till bidrag, 
räknas medlem som betalar full medlemsavgift till föreningen samt att möjlighet 
för förening att beviljas fast bidrag istället för medlemsbidrag tas bort.         

Handlingar i ärendet 
Revidering av ffs 3:02 Bidragsregler för pensionärs- och handikappföreningar         

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 105  

Förslag om tillfällig avgiftsbefrielse vid avbokning 
för familjerådgivning 
Dnr 2020-000405  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att under perioden 2021-01-01—2021-06-30 tas ingen egenavgift ut vid 
avbokning av besök hos familjerådgivningen.        

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun tillhandahåller familjerådgivning åt kommuninvånarna till en 
avgift på 400 kronor per samtal. Enligt beslut från kommunfullmäktige fattat 1 
april 2020 ska egenavgift tas ut om återbud lämnas senare än 48 timmar innan 
bokat besök. 
Under pågående coronapandemi är medvetenheten hos kommuninvånarna stor 
gällande att inte delta i olika sociala sammanhang ifall man har 
sjukdomssymtom. Tendensen är tydlig hos olika verksamheter i kommunen 
med hög grad av avbokade möten från kommuninvånarnas sida. Det finns 
därför en risk att kommuninvånare i stort behov av samtal väljer att inte boka in 
samtal för att undvika att hamna i en situation där man riskerar att betala 
egenavgiften på 400 kronor vid sen avbokning. Situation kan även uppstå där 
det finns risk att kommuninvånarna väljer att delta i redan bokade samtal hos 
familjerådgivningen trots sjukdomssymtom. Detta för att undvika att betala 
egenavgiften på 400 kronor för en tjänst som man inte kan använda.  
För att ge familjerådgivningen förutsättningar att på ett säkert sätt bedriva 
verksamheten, samt för att underlätta för kommuninvånarna att söka det stöd 
man behöver föreslås socialnämnden besluta om tillfällig avgiftsbefrielse under 
sex månader vid avbokning av besök.        

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 106  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2020-000040  

Beslut 
Socialnämnden  

att notera informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om: 

Coronaviruset, covid-19 
Inga smittade vårdtagare inom hemtjänst och särskilt boende i kommunen. 
Enstaka personal är smittade där det pågår kontinuerlig testning och 
smittspårning inom särskilt boende. Vi använder både munskydd och visir i nära 
omvårdnadsarbete.  
Påbörjat vaccination av säsonginfluensan i samarbete med primärvården. 
Kartläggning pågår av vårdtagare som är prioriterade att få vaccin för covid-19. 

Lex Maria 
Utredning och anmälan är upprättad gällande medicinstöld på särskilt boende.  

Lex Sarah 
Utredning pågår angående vårdtagare som avvikit från boendet. 

Kö särskilt boende 
För nuvarande är 7 personer i kö till särskilt boende. 

Utveckling av ekonmiskt bistånd   

De tre senaste månaderna har ekonomiskt bistånd legat stabilt på ca 1,3 
miljoner kronor. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat med 16 
hushåll från januari till november 2020.     

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 107  

Skrivelse och meddelande 
Dnr 2020-000393  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen 

2020-11-25 § 93 Budget 2021 med ram för 2022-2023 
 

Migrationsverket 

Information angående mottagandet av kvotflyktingar         

Beslut skickas till 
Akten 
 



 

 

20(20) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-12-10  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 108  

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 2020-11-01- 
2020-11-30    
 
Individärenden IFO   s. 781-797 
 
Individärenden SoL   s. 799-813 
 
Individärenden LSS   s. 798 
 
Individärenden avgifter   s. 814-819 
 
Individärenden ekonomiskt bistånd  s. 820-849 
 
Personal    s. 850 
 
Beslut fördelning ur Svedala sociala samstiftelse 
samt Syskonen Amanda och Gustaf Danielssons 
i Lilla Bramstorps stiftelse – till förmån för hjälpbehov 
inom Svedala kommun   s. 851-852 
 
Beslut avskrivning av äldreomsorgsavgift  s. 853-854 
 
Bevis om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
för servering av alkoholdrycker   s. 855     

Beslut skickas till 
Akten 
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