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Sammanträdesdatum: 2021-06-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Aggarp samt digitalt via Teams, torsdagen den 17 juni 2021 kl 18:00-19:20 

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 Digital justering, 2021-06-22 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 

§§ 46, 48-50, 
52-56 

 Moa Blom  

 Ordförande 

  

 Per Mattsson  

 Justerare 

  

 Caroline Gullstrand  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Anslaget sätts upp 2021-06-23 Anslaget till och med 2021-07-16 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-06-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

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 
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 §§ 48-56 
Anna Netterheim (M) deltar på distans 
Katrin Lydén (L) deltar på distans 
Sandra Kremer (SD) deltar på distans 
Monalisa Flamander (SD) deltar på distans 
Göran Malmberg (S) deltar på distans 
Sara Ulvinius (S) deltar på distans 
Sandra Bergdahl (MP), Insynsplats deltar på distans 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Håkan Dahmström, Kommunal deltar på distans 
Mattias Olsson, områdeschef deltar på distans 
Joakim Thuresson, biträdande områdeschef 
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller 
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 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-06-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46  

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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Sammanträdesdatum: 2021-06-17  
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§ 48  

Riktlinjer arbetsmarknadsplanering 

Dnr 2021-000215  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att bjuda in Arbetsmarknadsnämndens presidium i Trelleborgs kommun för att 
föra en dialog tillsammans med socialnämndens presidium i Svedala kommun 
avseende riktlinjer samt andra frågor, samt 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för 
arbetsmarknadsplanering, att gälla från och med 2021-09-22.  

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun kommer att ingå ett fördjupat samarbete med 
arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun gällande handläggning av 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknadsförvaltningen 
kommer att ta över handläggningen från den 1 september 2021. Med anledning 
av detta har Svedalas kommun tagit fram riktlinjer för arbetsmarknadsplanering 
som är anpassade efter arbetsmarknadsförvaltningens arbetssätt.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till riktlinjer för arbetsmarknadsplanering 

Beslut skickas till 
Socialchef 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 49  

Riktlinjer handläggning försörjningsstöd 

Dnr 2021-000216  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att författningssamlingen 1:43 kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
upphör att gälla från och med 2021-09-22 samt, 

att anta riktlinjer för försörjningsstöd att gälla från och med 2021-09-22.  

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun kommer att ingå ett fördjupat samarbete med 
arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun gällande handläggning av 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknadsförvaltningen 
kommer att ta över handläggningen från den 1 september 2021. Med anledning 
av detta har Svedalas kommuns riktlinjer för försörjningsstöd reviderats och 
samtidigt anpassats till de riktlinjer som gäller för försörjningsstöd i Trelleborgs 
kommun. Från och med den 22 september 2021 ska nuvarande kommunala 
riktlinjer för ekonomiskt bistånd upphöra att gälla.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till ny författningssamling 1:43, Riktlinjer för handläggning av 
försörjningsstöd 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-06-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50  

Beslut om gallring av handlingar efter inscanning 
i Procapita/Lifecare 

Dnr 2021-000217  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att handlingar som inkommit kan skannas in på ett arkivbeständigt sätt i 
Procapita/Lifecare och originalen kan 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 nämnderna 
behövde fatta ett eget beslut för att detta skulle gälla. Socialnämnden beslutade 
2020-06-04 att verksamheten kan sluta att skriva ut handlingar på papper som 
inkommit eller upprättats digitalt i ärendehanteringssystemet Ciceron, samt att 
handlingar som inkommit i pappersform kan skannas och originalen kan sedan 
gallras när de inte längre behövs för verksamheten.        

Socialnämnden föreslås nu besluta att handlingar som på ett arkivbeständigt 
sätt har skannats in i verksamhetssystemet Procapita/Lifecare kan gallras.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse Beslut om gallring av handlingar efter inscanning i 
Procapita/Lifecare, 2021-06-03 

Beslut skickas till 
Systemadministratör 

Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-06-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52  

Revidering av socialnämndens 
delegationsförteckning 

Dnr 2021-000200  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att revidera delegationsförteckningen för socialnämnden enligt förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens delegationsförteckning behöver uppdateras bland annat 
avseende yttranden i adoptionsärenden då det skett en lagförändring. 

Kommunstyrelsen har beslutat om förändringar i sin delegationsordning 
avseende HR-avsnittet samt gett nämnderna i uppdrag att revidera respektive 
nämnds delegationsförteckning.  

Förslag på revideringar är markerade antingen i rött, vilket betyder att det ska 
utgå, eller i grönt, vilket betyder att det är en ny skrivning. Förslag på reviderad 
delegationsförteckning för socialnämnden föreslås gälla från och med 2021-06-
17.  

Handlingar i ärendet 
Utkast delegationsförteckning, socialnämnden 

Beslut skickas till 
Verksamhetsstrateg 

Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-06-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53  

Rutin för rökdetektor kopplat till trygghetslarm 

Dnr 2021-000218  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden och kommunfullmäktige har efter en motion beslutat att 
rökdetektor ska erbjudas i samband med beviljat trygghetslarm. Rökdetektorn 
erbjuds till ett självkostnadspris á 950kr. Kommunfullmäktige beslutade att vissa 
dementa och vissa rörelsehindrade ska erbjudas rökdetektor utan kostnad. 
Vård och omsorg har tagit fram en rutin för arbetet med rökdetektorer och en 
checklista för individanpassat brandskydd. Checklistan kommer används för att 
bedöma om den enskilde har rätt till rökdetektor utan kostnad.   

För att estimera omfattningen och planera för ett införande kommer ett brev att 
gå ut till personer med trygghetslarm där de får lämna en intresseanmälan för 
rökdetektor. Införandet kommer att påbörjas den 15 september 2021, från och 
med det datumet kommer de som beviljas trygghetslarm att erbjudas 
rökdetektor till självkostnadspris.  

Handlingar i ärendet 
Rutin för rökdetektorer kopplade till trygghetslarm, 2021-06-03  

Checklista för individanpassat brandskydd, 2021-06-03 

Beslut skickas till 
Verksamhetsstrateg 

Akten 
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§ 54  

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 

Situationen är för tillfället stabil. 

- Kö särskilt boende 

Det är för närvarande 5 personer i kö till särskilt boende. 

- Statistik Arbete och integration  

Områdeschef Mattias Olsson informerar om att under maj månad har 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat med 150 000kr. 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 55  

Skrivelser och meddelanden 

Dnr 2021-000222  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 

2021-06-02 § 62 Meddelanden och skrivelser 

2021-06-02 § 60 Rapportering enligt 28 § LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej 
verkställda beslut under 2020 

2021-06-02 § 56 Motion om delad utbetalning av försörjningsstöd 

 

Pensionärsrådet 

2021-04-29 § 14 Lokalfrågor för pensionärsföreningarna 

2021-04-29 § 16 Övriga frågor    

 

Årsredovisning 2020, VoB 

Information om kommuntals- och andelstalsprocesserna inför 2022, 
Länsstyrelsen Skåne 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 56  

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 2021-05-01- 
2021-05-31: 

Individärenden IFO    s. 469-483 

Individärenden SoL   s. 486-495 

Individärenden LSS    s. 484-485 

Individärenden avgifter    s. 496-500, 528-533 

Individärenden ekonomiskt bistånd   s. 501-526 

Personal     s. 527 

Överklagan av avslagsbeslut Migrationsverket s. 534-536 

Upphörande av beslut av stängning av gemensamhets- 

lokaler på trygghetsboende    s. 537-538 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 46  


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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§ 48  


Riktlinjer arbetsmarknadsplanering 


Dnr 2021-000215  


Beslut 
Socialnämnden beslutar 


att bjuda in Arbetsmarknadsnämndens presidium i Trelleborgs kommun för att 
föra en dialog tillsammans med socialnämndens presidium i Svedala kommun 
avseende riktlinjer samt andra frågor, samt 


att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för 
arbetsmarknadsplanering, att gälla från och med 2021-09-22.  


Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun kommer att ingå ett fördjupat samarbete med 
arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun gällande handläggning av 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknadsförvaltningen 
kommer att ta över handläggningen från den 1 september 2021. Med anledning 
av detta har Svedalas kommun tagit fram riktlinjer för arbetsmarknadsplanering 
som är anpassade efter arbetsmarknadsförvaltningens arbetssätt.  


Handlingar i ärendet 
Förslag till riktlinjer för arbetsmarknadsplanering 


Beslut skickas till 
Socialchef 


Kommunfullmäktige 


Akten 
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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 49  


Riktlinjer handläggning försörjningsstöd 


Dnr 2021-000216  


Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 


att författningssamlingen 1:43 kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
upphör att gälla från och med 2021-09-22 samt, 


att anta riktlinjer för försörjningsstöd att gälla från och med 2021-09-22.  


Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun kommer att ingå ett fördjupat samarbete med 
arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun gällande handläggning av 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknadsförvaltningen 
kommer att ta över handläggningen från den 1 september 2021. Med anledning 
av detta har Svedalas kommuns riktlinjer för försörjningsstöd reviderats och 
samtidigt anpassats till de riktlinjer som gäller för försörjningsstöd i Trelleborgs 
kommun. Från och med den 22 september 2021 ska nuvarande kommunala 
riktlinjer för ekonomiskt bistånd upphöra att gälla.  


Handlingar i ärendet 
Förslag till ny författningssamling 1:43, Riktlinjer för handläggning av 
försörjningsstöd 


Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 


Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-06-17  
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§ 50  


Beslut om gallring av handlingar efter inscanning 
i Procapita/Lifecare 


Dnr 2021-000217  


Beslut 
Socialnämnden beslutar 


att handlingar som inkommit kan skannas in på ett arkivbeständigt sätt i 
Procapita/Lifecare och originalen kan 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 nämnderna 
behövde fatta ett eget beslut för att detta skulle gälla. Socialnämnden beslutade 
2020-06-04 att verksamheten kan sluta att skriva ut handlingar på papper som 
inkommit eller upprättats digitalt i ärendehanteringssystemet Ciceron, samt att 
handlingar som inkommit i pappersform kan skannas och originalen kan sedan 
gallras när de inte längre behövs för verksamheten.        


Socialnämnden föreslås nu besluta att handlingar som på ett arkivbeständigt 
sätt har skannats in i verksamhetssystemet Procapita/Lifecare kan gallras.  


Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse Beslut om gallring av handlingar efter inscanning i 
Procapita/Lifecare, 2021-06-03 


Beslut skickas till 
Systemadministratör 


Akten 


 







 


 


8(12) 


SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 52  


Revidering av socialnämndens 
delegationsförteckning 


Dnr 2021-000200  


Beslut 
Socialnämnden beslutar  


att revidera delegationsförteckningen för socialnämnden enligt förslag.  


Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens delegationsförteckning behöver uppdateras bland annat 
avseende yttranden i adoptionsärenden då det skett en lagförändring. 


Kommunstyrelsen har beslutat om förändringar i sin delegationsordning 
avseende HR-avsnittet samt gett nämnderna i uppdrag att revidera respektive 
nämnds delegationsförteckning.  


Förslag på revideringar är markerade antingen i rött, vilket betyder att det ska 
utgå, eller i grönt, vilket betyder att det är en ny skrivning. Förslag på reviderad 
delegationsförteckning för socialnämnden föreslås gälla från och med 2021-06-
17.  


Handlingar i ärendet 
Utkast delegationsförteckning, socialnämnden 


Beslut skickas till 
Verksamhetsstrateg 


Akten 
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§ 53  


Rutin för rökdetektor kopplat till trygghetslarm 


Dnr 2021-000218  


Beslut 
Socialnämnden beslutar  


att notera informationen till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden och kommunfullmäktige har efter en motion beslutat att 
rökdetektor ska erbjudas i samband med beviljat trygghetslarm. Rökdetektorn 
erbjuds till ett självkostnadspris á 950kr. Kommunfullmäktige beslutade att vissa 
dementa och vissa rörelsehindrade ska erbjudas rökdetektor utan kostnad. 
Vård och omsorg har tagit fram en rutin för arbetet med rökdetektorer och en 
checklista för individanpassat brandskydd. Checklistan kommer används för att 
bedöma om den enskilde har rätt till rökdetektor utan kostnad.   


För att estimera omfattningen och planera för ett införande kommer ett brev att 
gå ut till personer med trygghetslarm där de får lämna en intresseanmälan för 
rökdetektor. Införandet kommer att påbörjas den 15 september 2021, från och 
med det datumet kommer de som beviljas trygghetslarm att erbjudas 
rökdetektor till självkostnadspris.  


Handlingar i ärendet 
Rutin för rökdetektorer kopplade till trygghetslarm, 2021-06-03  


Checklista för individanpassat brandskydd, 2021-06-03 


Beslut skickas till 
Verksamhetsstrateg 


Akten 
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§ 54  


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 


Situationen är för tillfället stabil. 


- Kö särskilt boende 


Det är för närvarande 5 personer i kö till särskilt boende. 


- Statistik Arbete och integration  


Områdeschef Mattias Olsson informerar om att under maj månad har 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat med 150 000kr. 


Beslut skickas till 
Akten 
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§ 55  


Skrivelser och meddelanden 


Dnr 2021-000222  


Beslut 
Socialnämnden beslutar  


att notera informationen till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 


2021-06-02 § 62 Meddelanden och skrivelser 


2021-06-02 § 60 Rapportering enligt 28 § LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej 
verkställda beslut under 2020 


2021-06-02 § 56 Motion om delad utbetalning av försörjningsstöd 


 


Pensionärsrådet 


2021-04-29 § 14 Lokalfrågor för pensionärsföreningarna 


2021-04-29 § 16 Övriga frågor    


 


Årsredovisning 2020, VoB 


Information om kommuntals- och andelstalsprocesserna inför 2022, 
Länsstyrelsen Skåne 


Beslut skickas till 
Akten 
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§ 56  


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 2021-05-01- 
2021-05-31: 


Individärenden IFO    s. 469-483 


Individärenden SoL   s. 486-495 


Individärenden LSS    s. 484-485 


Individärenden avgifter    s. 496-500, 528-533 


Individärenden ekonomiskt bistånd   s. 501-526 


Personal     s. 527 


Överklagan av avslagsbeslut Migrationsverket s. 534-536 


Upphörande av beslut av stängning av gemensamhets- 


lokaler på trygghetsboende    s. 537-538 


Beslut skickas till 
Akten 


 





