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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-30  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Aggarp samt via Teams, torsdagen den 30 september 2021 kl 18:00-19:15 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Camilla Nordén 

Justeringens plats och datum Digital justering, 2021-10-04 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 70-76 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Camilla Nordén  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-30 

Anslaget sätts upp 2021-10-04 Anslaget till och med 2021-10-27 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 
  

 Moa Blom  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Per Mattsson (M), Ordförande 
Camilla Nordén (C), digitalt via Teams 
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande 
Tommy Rosenberg (SD), digitalt via Teams 
Caroline Gullstrand (SD), 2:e vice ordförande 
Kerstin Ovallius (ÄS), digitalt via Teams 
Torbjörn Sköld (S), digitalt via Teams 

Tjänstgörande ersättare 

Anne Jönsson (M) ersatte Ewa Dahl (M) digitalt via Teams 
Göran Malmberg (S) ersatte Leif Göthed (S) digitalt via Teams 
 

Ersättare och insynsplatser 

Anne Jönsson (M), digitalt via Teams 
Anna Netterheim (M), digitalt via Teams 
Katrin Lydén (L), digitalt via Teams 
Sandra Kremer (SD), digitalt via Teams 
Monalisa Flamander (SD), digitalt via Teams 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Ulrika Mogren, samordnare Barnahus §§ 70-71 
Maria Dérand, controller §§ 70-72 
Mattias Olsson, områdeschef IFO 
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 



 

 

3(12) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-30  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Ärendelista 
§ 70 

Förändring av dagordning ................................................................................... 4 
§ 71 

Barnahus, information samt utvärdering .............................................................. 5 
§ 72 

Uppföljningsrapport 3 (UR3) för socialnämnden .................................................. 6 
§ 73 

Revidering av socialnämndens delegationsförteckning ....................................... 8 
§ 74 

Vård och omsorg informerar ................................................................................ 9 
§ 75 

Skrivelser och meddelanden ............................................................................. 11 
§ 76 

Delegerade ärenden ......................................................................................... 12 
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§ 70  

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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§ 71  

Barnahus, information samt utvärdering 
Dnr 2021-000313  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun är tillsammans med Trelleborgs kommun och Vellinge 
kommun betalande parter i samverkan kring Barnahus. Utöver dessa ingår 
även Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten samt barn- och 
ungdomspsykiatrin som samverkansparter. Målet för samverkan är att 
tillförsäkra barn som misstänks vara utsatt för brott skydd, rättstrygghet, gott 
bemötande och stöd samt vid behov omgående kris- och behandlingsinsatser.  
Målgrupp för Barnahus utgörs av barn (upp till 18 år) som misstänks vara 
utsatta för våld eller hot i nära relation, sexualbrott oavsett relation inklusive 
sexualbrott mellan barn samt barn som bevittnat våld mot eller av en 
närstående. Utvecklingsområden har identifierats och nästa steg blir att utreda 
hur man kan gå vidare med dessa.   
Föredragande i ärendet är Ulrika Mogren, samordnare Barnahus Söderslätt, 
samt Mattias Olsson, områdeschef.   

På Barnahus hemsida kan man läsa mer om verksamheten 
https://www.trelleborg.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/barnahus-
soderslatt/      

Handlingar i ärendet 
Rapport gällande Barnahus, 2021-09-17         

Beslut skickas till 
Akten 

 

https://www.trelleborg.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/barnahus-soderslatt/
https://www.trelleborg.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/barnahus-soderslatt/
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§ 72  

Uppföljningsrapport 3 (UR3) för socialnämnden 
Dnr 2021-000316  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att godkänna uppföljningsrapport 3 för socialnämnden, 2021-09-21,  

att samtliga verksamheter sparar 0,7% på innevarande års budget, samt  
att skicka uppföljningsrapport 3 vidare till kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Pandemin har fortsatt att påverka verksamheterna under 2021, vilket medfört 
fortsatt arbete med smittskyddsäkra arbetssätt och kontinuerlig smittspårning.  
Pandemin har hittills medfört högre kostnader med förstärkt bemanning, 
nödvändig skyddsutrustning och förbrukningsmaterial. Dock, har det funnits en 
annan beredskap än under första vågen 2020, det är också en ljusning att allt 
fler är vaccinerade. 

Trots pandemin genomsyras verksamheterna av ständiga utvecklingsarbeten 
som till exempel samverkan med Trelleborg avseende ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsinsatser, vilket kommer medföra att fler individer blir 
självförsörjande. 
Ett socialt projekt som är politiskt sanktionerat har startat upp med IFO och 
utbildning för att effektivisera arbetet med tidiga samordnade insatser för barn 
och ungdomar. 
Det finns utmaningar i verksamheterna med bland annat ökad volymbelastning 
inom hemtjänsten samt att antal äldre i behov av externa korttidsplatser ökat 
efter utskrivning från slutenvården. 
Bedömningen är att arbetet går i rätt i riktning för att nå verksamhetsmålen, 
men flera indikatorer kommer inte kunna nå angivna målvärden på grund av 
åtgärder relaterade till Corona-pandemin. Det gör att verksamhetsmålen inte 
kommer att uppnås fullt ut vid årets slut. Ett verksamhetsmål kan inte bedömas 
i nuläget eftersom samtliga indikatorer utom en mäts på helår. 
Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse för perioden januari-augusti med 
ett underskott på -1 798 tkr. Underskott för perioden finns inom Individ och 
familjeomsorgen, Arbete och integration, LSS och Socialpsykiatri, 
Äldreomsorgen samt Biståndsenheten. 
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på ca 2 200 tkr. Underskotten 
återfinns inom Individ och familjeomsorgen, Arbete och integration och 
Biståndsenheten. Varmed en åtgärdsplan tagits fram som innebär 
effektiviseringar á 0,7% på samtliga verksamheter för att nå en budget i balans 
under året.         
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Handlingar i ärendet 
Delårsrapport januari-augusti socialnämnden 2021-09-21         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 73  

Revidering av socialnämndens 
delegationsförteckning 
Dnr 2021-000312  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att revidera delegationsförteckningen för socialnämnden enligt förslag.        

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg har gjort en mindre justering i sin 
delegationsförteckning varvid socialnämnden behöver göra en liknande 
revidering. Det gäller delegat avseende beslut om begravningskostnader. 
Punkt 10.15 är uppdaterad där det nya förslaget är markerat med grönt och det 
som ska utgå är markerat med rött.         

Handlingar i ärendet 
Förslag till delegationsförteckning för socialnämnden, 2021-09-14         

Beslut skickas till 
Verksamhetsstrateg 

Akten 
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§ 74  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2021-000027  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om 

Covid-19 
För närvarande är det noll personer smittade i våra verksamheter. Region 
Skåne har aviserat om att en tredje dos av vaccinet kommer att ges i slutet av 
oktober. En kartläggning för att avgöra vilka som är i behov av den tredje dosen 
har påbörjats.  
I samhället har restriktionerna lättat, i verksamheterna innebär det bland annat 
att personal numera har munskydd i patientnära vård, tidigare hade de både 
munskydd och visir. Besökare på äldreboenden ska bära visir. Dagcentralerna 
öppnade i somras men utökar nu sina planerade aktiviteter. 
Kö särskilt boende 
För närvarande är det 15 personer i kö till särskilt boende. 
Revideringar i samverkansavtal Trelleborg, bilaga 1, 3, 5   
Följande har reviderats i bilagorna: I bilaga 1 har det lagts till för att hantera 
hyresdeponeringen. I bilaga 3 som gäller ersättningsmodellen, har man 
reviderat perioden som ligger till underlag för ersättningen från 2019 års statistik 
till september 2020 – augusti 2021. I bilaga 5 som gäller kundservice har det 
förtydligats att kundservice är underleverantör för att serva och stödja 
kommunmedborgare.  

Statistik Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser 
Områdeschef IFO Mattias Olsson redogör för statistik per den 31 augusti 2021. 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar, 1 541 tkr för augusti. Ökningen har 
skett under sommaren. Antalet hushåll ligger ganska konstant sedan årsskiftet 
men ökningen som skett är antalet individer per hushåll. Det är alltså fler 
barnfamiljer som ansökt om ekonomiskt bistånd. 
Totalt sett har Svedala kommun tagit emot 27 nyanlända personer under 2021, 
under hösten är det planerat för att ta emot ytterligare 19 personer. Vilket 
kommer att innebära att Svedala kommun tar emot det antal som 
Migrationsverket har aviserat. 
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Fråga från ersättare Katrin Lydén (L) 
Katrin Lydén undrar varför inte fler personer får jobb inom serviceyrken där det 
finns lediga arbeten. 

Områdeschef IFO Mattias Olsson svarar att de lediga jobben kan bland annat 
förklaras av att de som arbetade inom service under pandemin blev arbetslösa 
och därför sökte sig till andra yrken. På ett lokalt plan är det svårt att matcha de 
arbetssökanden som finns inom ekonomiskt bistånd till de lediga serviceyrkena. 
Serviceyrken kräver ofta obekväma arbetstider, en hög servicekänsla, 
erfarenhet från tidigare serviceyrken och gärna någon form av 
utbildningsbakgrund. Serviceyrket är inte lika med enkla jobb. 
Fråga från tjänstgörande ersättare Göran Malmberg (S) 
Göran Malmberg vill veta mer om projektet Barnens bästa. 
Socialchef Leena Berlin Hallrup berättar att Barnens bästa är ett § 37-projekt i 
samarbete med Länsstyrelsen. Syftet med projektet är att alla barn och 
ungdomar i Svedala kommun ska ges möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. 
Projektet startade i september 2019 och pågår till och med den 31 december 
2021. Projektet har behövt pausas vid två tillfällen på grund av pandemin. Just 
nu förs diskussioner kring hur projektet kan fortsätta efter årsskiftet. 
Revisionen 
Ordförande Per Mattsson (M) berättar att presidiet idag har haft möte med 
revisionen där de har getts möjlighet att berätta och svara på frågor om 
verksamhet samt budget.      

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 75  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2021-000315  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen 2021-09-06 § 177 Innovationsmedel 2021 

Barnahus Söderslätt, verksamhetsberättelse 2020         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 76  

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 2021-08-01- 
2021-08-31: 
Individärenden IFO    s. 662-671 

Individärenden SoL   s. 673-680 

Individärenden LSS    s. 672 
Individärenden avgifter    s. 681-685, 714-718 

Individärenden ekonomiskt bistånd   s. 686-712 
Beslut enligt alkohollagen   s. 738 

F5, godkännande av informationshantering s. 719-724 

Attestlista    s. 725-730 
Gallringsprotokoll, Procapita  s. 731-737 

Personal:    s. 713        

Beslut skickas till 
Akten 
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