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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-05-27  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Aggarp, torsdagen den 27 maj 2021 kl 18:00-20:05 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Carin Falck 

Justeringens plats och datum Digital justering, 2021-06-01 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer 

§§ 34-39,41-
45 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Carin Falck  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-27 

Anslaget sätts upp 2021-06-02 Anslaget till och med 2021-06-25 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 
  

 Moa Blom  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Per Mattsson (M), Ordförande 
Ewa Dahl (M) deltar på distans 
Camilla Nordén (C) deltar på distans 
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande 
Tommy Rosenberg (SD) deltar på distans 
Caroline Gullstrand (SD), 2:e vice ordförande deltar på distans 
Kerstin Ovallius (ÄS) deltar på distans 
Torbjörn Sköld (S) deltar på distans 
Leif Göthed (S) deltar på distans 

Ersättare och insynsplatser 

Anne Jönsson (M) deltar på distans 
Anna Netterheim (M) deltar på distans 
Katrin Lydén (L) deltar på distans 
Anja Malmqvist (KD) deltar på distans 
Sandra Kremer (SD) deltar på distans 
Monalisa Flamander (SD) deltar på distans 
Sara Ulvinius (S) deltar på distans 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller 
Joakim Thuresson, biträdande områdeschef 
Moa Blom, verksamhetsstrateg 
Leena Berlin Hallrup, socialchef 
Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 42-45 
Maria Dérand, controller deltar på distans §§ 34-37 
Maria Danielsson, områdeschef deltar på distans 
Håkan Dahmström, Kommunal deltar på distans 
Jeane Johansson, Kommunal deltar på distans 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 



 

 

3(17) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-05-27  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Ärendelista 
§ 34 

Förändring av dagordning ................................................................................... 4 
§ 35 

Uppföljningsrapport 2, socialnämnden ................................................................ 5 
§ 36 

Fördelning av statsbidrag till kommuner i syfte att säkerställa en god 
vård och omsorg av äldre personer 2021 dnr 9.2-6782/2021 .............................. 6 

§ 37 
Färdtjänststatistik 2020 ....................................................................................... 8 

§ 38 
Avtal om samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborgs 
kommun och Svedala kommun gällande ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsinsatser ...................................................................................... 9 

§ 39 
Renovering Holmagården ................................................................................. 10 

§ 41 
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2021 ......................................... 11 

§ 42 
Vård och omsorg informerar .............................................................................. 12 

§ 43 
Skrivelser och meddelanden ............................................................................. 14 

§ 44 
Delegerade ärenden ......................................................................................... 15 

§ 45 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 ....................................................................... 17 



 

 

4(17) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-05-27  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 34  

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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§ 35  

Uppföljningsrapport 2, socialnämnden 
Dnr 2021-000196  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att godkänna uppföljningsrapport 2 2021 för socialnämnden, daterad 2021-04-
30.        

Sammanfattning av ärendet 
En nämnd är alltid ansvarig för sin ekonomi. 
Helårsprognosen för socialnämnden prognosticerar med en budget i balans.  

Avvikelser finns dock mellan enheterna. Stab och administration +0,2 mnkr, 
Individ och familjeomsorgen -1,9 mnkr, Arbete och integration +0,3 mnkr, LSS 
och Socialpsykiatri +1,0 mnkr samt Biståndsenheten +0,4 mnkr. Äldreomsorgen 
och den politiska verksamheten inom Socialnämnden prognostiseras med en 
budget i balans.         

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport 2 2021 för socialnämnden, 2021-04-30         

Beslut skickas till 
Controller 

Akten 
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§ 36  

Fördelning av statsbidrag till kommuner i syfte att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
personer 2021 dnr 9.2-6782/2021 
Dnr 2021-000099  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna förslag till fördelning av de riktade statsbidragen.        

Sammanfattning av ärendet 
Syfte med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
personer. Statsbidraget omfattar vården och omsorgen om äldre personer och 
personer med demenssjukdom. Svedala kommun har tilldelats 7 490 452kr. Hur 
statsbidraget använts ska redovisas till Socialstyrelsen. 
Medlen önskas användas till att förbättra kvaliteten på särskilt boende genom 
bland annat följande insatser: 

Ökat utbud av aktiviteter 
Ökad egentid  

Ökad möjlighet till utevistelse 

Ökad kontinuitet  
Färre timanställda 

Utökade tjänstgöringsgrader 

Utvärdering av nuläge är genomfört för att möjliggöra en jämförelse. 
Fördelning av antalet årsarbetare: 

Stella/Nova – 1,2 årsarbetare 
Holmagården – 2,5 årsarbetare 

Solgården – 2 årsarbetare 

Toftaängen – 2 årsarbetare 
 

Total kostnad för utökningen 1 juni – 31 december är 2,99 mnkr. 
 

2,5 mnkr har sedan tidigare tilldelats hemtjänsten efter beslut i socialnämndens 
presidie. Socialnämndens presidie föreslår att ytterligare 2 mnkr tilldelas 
hemtjänstens verksamhetsområde. 
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Total fördelning:  

Särskilt boende – 2,99 mnkr 
Hemtjänst – 2,5 mnkr + 2 mnkr 

Totalt: 7,49 mnkr         

Beslut skickas till 
Områdeschef 

Biträdande områdeschef 
Akten 
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§ 37  

Färdtjänststatistik 2020 
Dnr 2019-000150  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Skånetrafiken har sammanställt statistik för färdtjänstresor avseende 2020. 
Statistiken avser bland annat antal färdtjänsttillstånd, antal resor, kostnad och 
kundnöjdhet.         

Handlingar i ärendet 
Färdtjänststatistik helår 2020         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 38  

Avtal om samverkan med 
arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborgs 
kommun och Svedala kommun gällande 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser 
Dnr 2020-000200  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
2020-12-19 beslutade kommunfullmäktige att låta arbetsmarknadsnämnden i 
Trelleborgs kommun utföra arbetsuppgifterna gällande ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsinsatser på uppdrag av socialnämnden i Svedala kommun. 
Socialnämnden gavs i uppdrag att tillsammans med Trelleborgs kommun ta 
fram ett avtal som ska reglera detta arbete. 
Avtalet med bilagor kommer upp för beslut på socialnämndens möte 2021-06-
17.         

Handlingar i ärendet 
Utkast samverkansavtal Trelleborg Svedala         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 39  

Renovering Holmagården 
Dnr 2021-000122  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att ställa sig bakom föreslagna förändringar.               

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att teckna en avsiktsförklaring med 
Svedalahem med syfte att bygga om Holmagården så att verksamheten lever 
upp till de krav Arbetsmiljöverket ställt i sitt inspektionsmeddelande. 

Projektering och framtagande av ritningar för de nödvändiga förändringarna är 
påbörjad.   

Handlingar i ärendet 
A1-01.pdf (ritning med föreslagna förändringar plan 1, byggnad B och C) 
A1-02.pdf (ritning med föreslagna förändringar plan 2, byggnad B och C) 

A1-03.pdf (ritning med föreslagna förändringar plan 2, byggnad A)         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 41  

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 
2021 
Dnr 2021-000192  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att översända rapporterna till kommunfullmäktige samt till kommunens 
revisorer.                            

Sammanfattning av ärendet 
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 202 följande att rapportera: 
SoL:  
4 ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller särskilt boende (141 
dagar), dagverksamhet (294 dagar, 122, 133 dagar).  

LSS: 
4 ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller bostad med särskild 
service (156 dagar), kontaktperson (176 dagar), ledsagarservice (158 dagar) 
och daglig verksamhet (147 dagar)        

Handlingar i ärendet 
Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 2021         

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 42  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2021-000027  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Anita Persson informerar om 

- Covid-19 
För tillfället är det lugnt i verksamheterna avseende Covid-19. 
Smittspårning är det som upptar mest tid. Det finns en del personal som 
blivit smittade trots att de är vaccinerade, de har oftast lindriga symptom 
alternativt inga symptom alls. Vaccination av vikarier och 
sommarvikarier pågår. 

Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om 

- Kö särskilt boende 

För närvarande är det 2 personer i kö till särskilt boende. 
- Statistik Arbete och integration   

Det kan konstateras att det är minskade utgifter inom ekonomiskt 
bistånd med 300tkr under årets första fyra månader jämfört med förra 
året. I Svedala kommun är det 143 hushåll med totalt 298 individer som 
för tillfället uppbär ekonomiskt bistånd. 

Socialnämndens ordförande Per Mattsson informerar om 

- Personlig assistans 
Regeringen har tagit emot en utredning om stärkt rätt till personlig 
assistans. Utredningen har bland annat sett över möjligheten att stärka 
rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser, analyserat 
och gett förslag på hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp 
med tillsyn kan stärkas och gjort en översyn av hur föräldraansvaret vid 
bedömningen av barns rätt till personlig assistans kan smalnas av.   

- Satsning på barn och unga, preventivt arbete 
Femklövern har valt att satsa nio extra miljoner på barn och unga, vilket 
kommer att ge tretton nya tjänster inom utbildnings- och 
socialnämnden. Satsningen görs mot bakgrund av narkotikamissbruket 
bland unga i Svedala samt de effekter man kan se av coronapandemin. 
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Ledamot Tommy Rosenberg (SD) undrar när dagcentralen i Bara kommer att 
öppna. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, svarar att planeringen för ett 
öppnande är påbörjat. MAS påtalar vikten av att följa de rekommendationer 
som finns när dagcentralen väl har öppnat.      

Beslut skickas till 
Akten 

 



 

 

14(17) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-05-27  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 43  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2021-000199  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen, 2021-04-12 § 71 Lokalförsörjningsplan 

Kommunfullmäktige 2021-04-28 § 34 Årsredovisning 2020 för Svedala kommun   
Kommunfullmäktige 2021-04-28 § 35 Uppföljningsrapport 1 för styrelse och 
nämnder 
Kommunfullmäktige 2021-04-28 § 45 Motion om att förbättra brandsäkerheten 
för brukare med trygghetslarm 
Underrättelse om samråd om förslag till detaljplan Svedala 122:87 i Norra 
industriområdet, Svedala kommun       

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 44  

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 2021-04-01- 
2021-04-30: 
Individärenden IFO    s. 363-380 

Individärenden SoL   s. 383-395 

Individärenden LSS    s. 381-382 
Individärenden avgifter    s. 396-401 

Individärenden ekonomiskt bistånd   s. 339-362 
Personal     s. 402 

Överklagan av avslagsbeslut Migrationsverket s. 403-412 

Beslut avseende ansökan till Försvarsmakten s. 413-418 
Godkännande av Vård och omsorgs  

informationshanteringsplan    s. 419-426 

Beslut om beviljande av föreningsbidrag: 
PRO Svedala 88 530kr   s. 427-432 

PRO Bara 40 170kr   s. 433-438 
BRIS 1000kr    s. 439-444 

Den ideella föreningen Caos Café 3380kr  s. 445-450 

SPF Seniorerna Club 73 Svedala 78 650kr s. 451-456 
SKPF Avd 105 Svedala 51 480kr  s. 457-462 

Svedala Anhörigförening 28 990kr  s. 463-468        
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Beslut skickas till 
Akten 
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§ 45  

Patientsäkerhetsberättelse 2020 
Dnr 2021-000197  

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 2020”.                 

Handlingar i ärendet 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2020, 2021-05-08 Anita Persson, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska               

Beslut skickas till 
Akten 
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