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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
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 

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 Svedala kommunhus, 2021-06-17 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 47, 51 

 Moa Blom  

 Ordförande 

  

 Per Mattsson  

 Justerare 

  

 Caroline Gullstrand  
 
 Anslagsbevis 

§§ 47, 51 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Anslaget sätts upp 2021-06-18 Anslaget till och med 2021-07-11 

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 
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 § 51 
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 
 

 

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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Ärendelista 

Avtal om fördjupad samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen 
Trelleborgs kommun och Svedala kommun gällande ekonomiskt 
bistånd och arbetsmarknadsinsatser .................................................. 4 

§ 51 

Renovering Holmagården .................................................................. 6 
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§ 47  

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

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna föreliggande avtal med bilagor mellan Svedala kommun och 
Trelleborgs kommun avseende samverkan kring ekonomiskt bistånd samt 
arbetsmarknadsinsatser, samt 

att delegera till socialnämnden att göra eventuella justeringar i avtalet över tid. 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.     

Sammanfattning av ärendet 
2020-12-09 beslutade kommunfullmäktige att i princip, med bakgrund av 
presenterad utredning, låta arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun 
utföra arbetsuppgifterna gällande ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsinsatser på uppdrag från socialnämnden i Svedala kommun. 
Socialnämnden gavs i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden i 
Trelleborgs kommun ta fram ett förslag på avtal för att reglera uppdraget samt 
att kommunstyrelsen ska godkänna avtalet.  

Ett utkast av avtalet redogjordes för som ett informationsärende på 
socialnämndens sammanträde 2021-05-27.          

Handlingar i ärendet 
Samverkansavtal mellan Svedala kommun och Trelleborgs kommun angående 

ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser  

Bilaga 1, Uppdragets uppgifter och utförande 

Bilaga 2, Samordning av kundtjänst 

Bilaga 3, Ersättningsmodell 

Bilaga 4, Hantering av handlingar dokumentation och arkiv 

Bilaga 5, Personuppgiftsbiträdesavtal 

Bilaga 6, Verksamhetssystem och IT        

Yrkanden 
Per Mattsson (M) yrkar på följande tillägg:  
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att delegera till socialnämnden att göra eventuella justeringar i avtalet över tid. 

Caroline Gullstrand (SD) yrkar bifall till liggande förslag samt Per Mattssons (M) 
tilläggsyrkande.   

Beslutsgång 
Ordförande Per Mattsson (M) finner att socialnämnden beslutar i enlighet med 
hans tilläggsyrkande.     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 51  

Renovering Holmagården 
Dnr 2021-000122  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att teckna avtal med Hemsö AB om förhyrning av Solskiftet 1, Oshögavägen 2, 
238 32 Oxie under perioden som renoveringen av Holmagården pågår, 

att uppdra åt Vård och omsorg att tillsammans med de fackliga 
organisationerna framarbeta lösningar som minskar konsekvenserna av längre 
resväg till arbetet för medarbetare boende i Svedala tätort, samt 

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna preliminär hyra om 6 400 000 kr av 
Holmagården samt att detta ska kompenseras i ramen från 2023.  

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.        

Reservationer 
Torbjörn Sköld (S) reserverar sig mot beslutet i förmån mot eget yrkande.     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-14 att teckna en avsiktsförklaring med 
Svedalahem med syfte att renovera Holmagården så att verksamheten lever 
upp till de krav Arbetsmiljöverket ställt i sitt inspektionsmeddelande. Därtill 
fattade socialnämnden beslut 2021-03-25 om att göra tillägg om att förstora 
dagrum på två avdelningar, tillskapa fyra sköljrum, uppfräschning av 
tvättutrymme i källare, taggbaserat nyckelsystem samt nätverksuttag i samtliga 
lägenheter. 

Bedömningen görs att Hemsös fastighet Solskiftet i Oxie är bäst lämpad för att 
erbjuda ett tryggt evakueringsboende för vårdtagarna på Holmagården. Därtill 
för att hålla ner tiden och kostnaderna för renoveringen. Det är viktigt att kunna 
erbjuda såväl god boendemiljö för vårdtagarna som en god arbetsmiljö för 
medarbetarna under renoveringstiden. Solskiftet är en fastighet som är helt 
utformad för målgruppen och fastighetens storlek möjliggör en evakuering av 
hela Holmagården.   

Svedalahems styrelse kommer den 14 juni 2021 att ta beslut om 
investeringskalkyl och ny hyra avseende Holmagården, handlingarna till 
socialnämnden har kompletteras därefter.   

Torbjörn Sköld (S) ställer följande frågor som besvarades muntligt under 
sammanträdet. 

Varför har de anhöriga inte blivit informerade utan de har fått se detta i 
tidningarna? 
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Är detta ett bra sätt att utveckla bra kontakt mellan anhöriga och Svedala 
kommun? 

Hur har informationen till de anhöriga skötts? 

I vilket skick är fastigheten? Enligt Hemsö så ansökte man om rivningstillstånd 
av fastigheten för ett par 3 år sedan. 

Är den i skick för att uppfylla alla krav för hantering av boende, skydd och 
säkerhet m.m.? 

Utemiljön, hur är den? Om man har haft planer på att riva fastigheten så kanske 
utemiljön är eftersatt. 

Kosten till de boende? Hur skall den skötas? 

Är där annan verksamhet i fastigheten? Malmö stad har placerat bostadslösa 
familjer där innan.      

Handlingar i ärendet 
PM Evakuering Holmagården, 2021-06-07 

Tjänsteskrivelse ny hyra Holmagården         

Yrkanden 
Torbjörn Sköld (S) yrkar avslag på att teckna avtal med Hemsö AB om 
förhyrning av Solskiftet 1 under perioden som renoveringen av Holmagården 
pågår och att socialnämnden ska invänta den inlämnande motionen om 
Holmagårdens anvädning. 

Carin Falck (BP) och Caroline Gullstrand (SD) yrkar bifall till liggande förslag.   

Beslutsgång 
Socialnämndens ordförande Per Mattsson (S) konstaterar att det finns två 
beslutsförslag.  

Per Mattsson (M) ställer proposition på liggande förslag mot Torbjörn Skölds (S) 
yrkande. 

Socialnämnden beslutar att arbeta efter den ordningen. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja. Den som vill bifalla Torbjörn 
Skölds (S) yrkande röstar nej. 

Ja-röster: Per Mattsson (M), Ewa Dahl (M), Camilla Nordén (C), Carin Falck 
(BP), Caroline Gullstrand (SD), Tommy Rosenberg (SD), Kerstin Ovallius (ÄS) 

Nej-röster: Torbjörn Sköld (S), Leif Göthed (S) 

Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.    
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 

 

 


