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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 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 

Tjänstgörande ersättare 

Sandra Kremer (SD) deltar på distans och ersätter Tommy Rosenberg (SD) 
Göran Malmberg (S) deltar på distans och ersätter Leif Göthed (S) 

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 
Monalisa Flamander (SD) deltar på distans 
Sara Ulvinius (S) deltar på distans 
Sandra Bergdahl (MP), Insynsplats deltar på distans 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Mats Carlsson, ordförande revisionen, deltar på distans 
Mattias Olsson, områdeschef, deltar på distans 
Maria Danielsson, områdeschef, deltar på distans 
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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§ 57  

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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§ 58  

Revidering av socialnämndens 
delegationsförteckning 
Dnr 2021-000280  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att revidera delegationsförteckningen för socialnämnden enligt förslag.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens delegationsförteckning behöver revideras med anledning av 
samverkansavtalet med Trelleborg och det behöver även förtydligas bland 
annat att socialnämnden använder extern delegering vid avtalssamverkan. 
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 2021-09-
01.        

Handlingar i ärendet 
Förslag till delegationsförteckning för socialnämnden, 2021-07-22         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 59  

Årets seniorinspiratör 2020  
Dnr 2021-000145  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Christina Håkansson, instruktör på Studio S, till 2020 års 
seniorinspiratör.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade under 2016 att instifta ett pris för årets 
seniorinspiratör. I bestämmelserna står det att läsa:  

Socialnämnden delar årligen ut ett äldrepris till person/personer som bor eller 
verkar i kommunen, föreningar och företag som verkar i kommunen som under 
året utfört en bra insats för äldre. Priset består av diplom samt blomma och ska 
delas ut av socialnämndens ordförande.  
Vård och omsorg har fått in fem nomineringar till priset. Socialnämndens 
presidium har valt att föreslå Christina Håkansson, instruktör på Studio S som 
årets pristagare.    
Christina har nominerats med följande motivering (förkortad version): 
Christina är vår ledstjärna och stora inspiratör som under pandemin tränat oss 
seniorer tre gånger i veckan, tre olika entimmes pass varje vecka. Träningen 
har hållits utomhus, i ur och skur, trots både regn, blåst, snö och minusgrader 
så har inte en enda träning blivit inställd.  
Passen handlar inte enbart om motion utan även om social samvaro som har 
varit så viktigt under året som gått. 
Christina är en blivande 80-åring med en otrolig energi och uppfinningsrikedom 
som smittar av sig, vi är djupt imponerade av hennes kunskap och uthållighet. 
För henne är ingenting omöjligt! 
För nomineringen står en grupp seniorer i åldrarna 65-80+. 

Övriga nominerade är: 

Alemo Production – för leveransen av plexiglasskärmar 
Kökspersonalen på Holmagården – för sitt engagemang och tjänstvillighet 
Christer Svensson i Bara – för hans fantastiska arbete som webmaster för PRO 
i Bara 

Åke Thörnblad – för hans arrangemang av spännande skogspromenader 
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Beslut skickas till 
Årets seniorinspiratör 
Övriga nominerade 

Akten 
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§ 60  

Motion om Holmagårdens särskilda boende 
Dnr 2021-000226  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

att avslå motionen.       

Reservationer 
Torbjörn Sköld (S) lämnar reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för 
eget yrkande.     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt, Torbjörn Sköld och Leif Göthed, Socialdemokraterna, har 
till kommunfullmäktige inkommit med motion om Holmagårdens särskilda 
boende. 
Det särskilda boende Holmagården ska renoveras under 2022. Den lösning 
som föreslås i samband med att Holmagården evakueras är enligt motionärerna 
inte godtagbar. Motionärerna yrkar därför följande. 
- Att deras tidigare förslag om att bygga nytt och renovera den äldre fastigheten 
till andra ändamål tas upp igen för ny bedömning. 
- Att man alternativt tittar på en annan fungerande evakueringslösning med till 
exempel paviljonger i anslutning till Holmagården. 
- Att lösningarna är kommunicerade och förhandlade och godkända ur 
arbetsmiljösynpunkter.   

Kommunstyrelsen fattade 2020-12-14 beslut om att teckna en avsiktsförklaring 
med Svedalahem om ombyggnation av Holmagårdens hygienutrymmen så att 
de uppfyller de krav som framförts i Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande.  

Under våren 2021 har projektering inletts och arkitekt- och 
konstruktionsritningar tagits fram. Därtill fattade socialnämnden beslut 2021-03-
25 om tillägg under renoveringen för att stärka kvalitén och framtidssäkra 
Holmagården som särskilt boende. 
2021-06-17 beslutade socialnämnden att teckna avtal om förhyrning av 
Hemsös lokal Solskiftet 1 i Oxie för att använda som evakueringsboende för 
Holmagården under renoveringsperioden. Bedömningen som gjordes var att 
Hemsös fastighet Solskiftet i Oxie var bäst lämpad för att erbjuda ett tryggt 
evakueringsboende för vårdtagarna på Holmagården. Därtill för att hålla ner 
tiden och kostnaderna för renoveringen. Fastigheten bedöms kunna erbjuda 
såväl god boendemiljö för vårdtagarna som en god arbetsmiljö för 
medarbetarna under renoveringstiden. Fastigheten bedöms vara helt utformad 
för målgruppen och fastighetens storlek möjliggör en evakuering av hela 
Holmagården.   
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Under hösten 2021 kommer planering av flytten genomföras tillsammans med 
personal och anhöriga. 
Vidare ska renoveringen påbörjas under inledningen av 2022 och pågå i 12-15 
månader.             

Handlingar i ärendet 
Motion från Socialdemokraterna om Holmagårdens särskilda boende, 2021-05-
27   
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2021-06-02 § 58       

Yrkanden 
Torbjörn Sköld (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.     

Beslutsgång 
Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) konstaterat att det finns två 
förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
socialnämnden bifaller 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.  
Omröstningsresultat: 7 ja mot 2 nej. 

Ja-röster: Per Mattsson (M), Ewa Dahl (M), Camilla Nordén (C), Carin Falck 
(BP), Caroline Gullstrand (SD), Sandra Kremer (SD), Kerstin Ovallius (ÄS) 
Nej-röster: Torbjörn Sköld (S), Göran Malmberg (S) 

Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.        

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 61  

Svar på remiss av SOU 2021:6 God och nära vård 
- Rätt stöd till psykisk hälsa     
Dnr 2021-000171  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att översända yttrandet till Socialdepartementet.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden i Svedala kommun har fått en inbjudan att lämna synpunkter på 
förslagen i betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 
2021:6). 
Socialnämnden tillstyrker betänkandets målbild med utgångspunkt i att hälso-
sjukvården bör ställa om så att primärvården är navet i vården och samspelar 
med annan hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten. Målet med 
omställningen av hälso- och sjukvården bör vara att patienten får en god, nära 
och samordnad vård som stärker hälsan.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-17                 

Beslut skickas till 
Socialdepartementet 
Akten 
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§ 62  

Avgift för rökdetektor kopplat till trygghetslarm 
Dnr 2021-000284  

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avgiften för rökdetektor indexuppräknas årligen, från och med den 1 januari 
2022. Avgiften är 2% av prisbasbeloppet, vilket avrundas till närmsta 10-tal 
kronor.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har beslutat erbjuda rökdetektor till ett självkostnadspris á 950 
kr vid beslut om trygghetslarm. För att underlätta hanteringen bör avgiften 
indexuppräknas årligen. 
2021 års avgift är 950kr vilket ger 2% av prisbasbeloppet.  Avgiften ska 
avrundas till närmsta 10-tal kronor.       

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 63  

Utdelning ur Ellen Perssons stiftelse 
Dnr 2021-000282  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att 5 200 kr ska betalas från Ellen Perssons fond till LSS gruppbostäder för 
anordnandet av gemensamma trevligheter.        

Sammanfattning av ärendet 
LSS gruppbostäder ansöker om medel från Ellen Perssons fond. Syftet med 
medlen är att gruppbostäderna anordnar gemensamma trevligheter för de 
boende. Ansökt belopp är 5 200 kronor. Fonden har idag ett kapital om 104 411 
kronor. Medlen inom fonden ska enligt stiftelsens registrering användas ”i 
vården av förståndshandikappade vuxna boende i gruppbostäder inom Svedala 
församling, till omsorgstagarnas nytta och trevnad”.         

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-05-17 § 124         

Beslut skickas till 
Enhetschefer inom LSS 
Akten 
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§ 64  

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 
2021 
Dnr 2021-000269  

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 2 år 2021 följande att rapportera: 
SoL:  

0 ej verkställda beslut att inrapportera.  
LSS: 

12 ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller kontaktperson (267, 98 
dagar), korttidsvistelse (136 dagar) och 9 daglig verksamhet (238 dagar).         

Handlingar i ärendet 
Socialnämndens utskott, 2021-08-16 § 59 
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 SoL 2021-07-16  

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 LSS 2021-07-16       

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 

Akten 
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§ 65  

Ändring av datum för socialnämndens 
sammanträde i oktober 
Dnr 2021-000286  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att flytta socialnämndens sammanträde den 28 oktober till den 21 oktober.        

Sammanfattning av ärendet 
För att socialnämnden ska kunna lämna in internbudget i tid inför dialogträff 
med kommunstyrelsens budgetutskott behöver socialnämndens sammanträde i 
oktober flyttas från den 28 oktober till den 21 oktober. 
Sista inlämningsdag är den 26 oktober.         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 66  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2021-000027  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om 

Holmagårdens renovering 
Efter socialnämndens beslut om evakueringslokal i juni har ett arbete med 
information och dialog skett. Anhöriga, medarbetare och boende har alla fått 
information om den kommande renoveringen och tillfälliga flytten till Oxie 
vårdhem. Nu fortsätter arbetet bland annat med risk- och konsekvensanalyser 
samt studiebesök på Oxie vårdhem. Arbetsgrupper för medarbetare, anhöriga 
och boende kommer att träffas under hösten. 

Covid-19 
Det har inte varit några smittoutbrott inom socialnämndens 
verksamhetsområden under sommaren. 

Kö särskilt boende 
För närvarande är det 12 personer i kö till särskilt boende. 

Statistik Arbete och integration  
Områdeschef Mattias Olsson presenterar aktuella siffror för ekonomiskt bistånd. 
Samverkan med Trelleborg 
Från och med den 1 september kommer handläggning av ekonomiskt bistånd 
och arbetsmarknadsinsatser utföras av Trelleborgs kommun. Socialnämndens 
presidium har möte med motsvarande presidium i Trelleborg den 2 september. 

Revisionens ordförande Mats Carlsson (SD) ställer följande fråga: 
Har Svedala kommun använt det tidsbegränsade tilläggsbidraget inom 
bostadsbidraget som omfattar barnfamiljer med låga inkomster? 

Områdeschef Mattias Olsson svarar enligt följande: 
Det är ett tilläggsbidrag som betalas ut från Försäkringskassan direkt till de 
barnfamiljer som uppfyller kraven för att få bidraget. Bidraget betalas ut mellan 
juli och december 2021. Kommunen hanterar inte bidraget. I Svedala kommun 
finns det något som heter rekreationsbidrag och som kan betalas ut en gång 
om året till barnfamiljer med försörjningsstöd. Under sommarmånaderna väljer 
många barnfamiljer att ansöka om detta bidrag. Om en familj får 
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rekreationsbidrag samtidigt som de får tilläggsbidraget räknas tilläggsbidraget in 
i beräkningen av försörjningsstöd.        

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 67  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2021-000285  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Trelleborgs kommun, arbetsmarknadsnämnden 2021-06-07 § 75 

Anhörigas riksförbund, nominera årets anhörigkommun 
Kommunfullmäktige 
2021-06-23 § 74 Revidering av reglering för uppvaktning och hyllning av 
Svedala kommuns medarbetare 
2021-06-23 § 65 Tilläggsbudget 2021 med anledning av löneöversyn  

2021-06-23 § 68 Politisk satsning för unga    
2021-06-23 § 64 Uppföljningsrapport 2  

2021-06-23 § 67 Budget 2022 med ram 2023-2024 
2021-06-23 § 71 Deltagande på distans i kommunfullmäktige, -styrelse och 
nämnder 
2021-06-23 § 76 Svar på motion om krav på utdrag ur belastningsregistret vid 
anställningar inom vård och omsorg    

Kommunstyrelsen 
2021-06-28 § 150 Avtal om samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen i 
Trelleborgs kommun och socialnämnden i Svedala kommun 

2021-06-28 § 151 Utredning och ombyggnad av Holmagården 

2021-06-28 § 161 Tilldelning av medel för engångskostnader   

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 68  

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 2021-06-01- 
2021-07-31: 
Individärenden IFO    s. 620-646 

Individärenden SoL   s. 541-558 

Individärenden LSS    s. 539-540 
Individärenden avgifter    s. 559-568, 647-658, 
    661 
Individärenden ekonomiskt bistånd   s. 569-619 

Beslut enligt alkohollagen   s. 659 

Upphörande av beslut av stängning av dagcentraler s. 660         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 69  

Riktlinjer arbetsmarknadsplanering 
Dnr 2021-000215  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att anta riktlinjer för arbetsmarknadsplanering.        

Sammanfattning av ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde i juni beslutade socialnämnden att skicka 
riktlinjerna för arbetsmarknadsplanering till kommunfullmäktige för beslut. Det 
har sedan visat sig att det räcker att socialnämnden själva fattar beslut kring 
riktlinjerna, detta underlättar även den framtida hanteringen av riktlinjerna. 
Därför kommer ärendet upp på nytt med beslutsförslaget att socialnämnden 
beslutar att anta riktlinjerna.         

Handlingar i ärendet 
Förslag riktlinjer arbetsmarknadsplanering, 2021         

Beslut skickas till 
Akten 
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