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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 21 oktober 2021 kl 18:30-20:55 
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, 2021-10-22 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 77-86 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Carin Falck  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Anslaget sätts upp 2021-10-25 Anslaget till och med 2021-11-18 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 
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 Utdragsbestyrkande  
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Per Mattsson (M), Ordförande 
Ewa Dahl (M) 
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande 
Tommy Rosenberg (SD) 
Caroline Gullstrand (SD), 2:e vice ordförande 
Leif Göthed (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Anne Jönsson (M) ersätter Camilla Nordén (C) 
Monalisa Flamander (SD) ersätter Kerstin Ovallius (ÄS) 
Göran Malmberg (S) ersätter Torbjörn Sköld (S) 

Ersättare och insynsplatser 

Anna Netterheim (M) 
Katrin Lydén (L) 
Sara Ulvinius (S) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Maria Dérand, controller §§ 77-78 
Joakim Thuresson, biträdande områdeschef §§ 77-80 
Mattias Olsson, områdeschef §§ 77-81, 84 
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: 2021-10-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 77  

Internbudget för Vård och omsorg 2022 
Dnr 2021-000338  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att godkänna internbudgeten för Vård och omsorg 2022.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige behandlade 2021-06-23 förslag till budgetramar och 
fastställde tekniska ramar för respektive nämnd. Detta innebär för 
Socialnämnden en ram på 320 692 tkr för 2022 vilket är en ökning av ramen 
med 16 074 tkr jämfört med ingående budget 2021. Med utgångspunkt från 
beslutad ram har förvaltningen upprättat ett förslag till internbudget.          

Handlingar i ärendet 
Internbudget Vård och omsorg 2022 
Bilaga till internbudget 2022         

Beslut skickas till 
Controller 

Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 78  

Investeringsbudget för Vård och omsorg 2022 
Dnr 2021-000339  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen om långsiktig investeringsplan för Vård och 
omsorg.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har ett årligt behov av att investera i nya inventarier. Ramen 
ligger på 1 650 tkr och bedömningen är att den årliga ramen kommer att nyttjas 
under kommande 8 års period.          

Handlingar i ärendet 
Långsiktig investeringsplan för Vård och omsorg 2021-2029         

Beslut skickas till 
Controller 
Akten 
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§ 79  

Verksamhetsplan för Vård och omsorg 2022 
Dnr 2021-000340  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen om verksamhetsplan för Vård och omsorgs 
verksamheter för 2022        

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av ny budgetprocess infördes 2020 så inbegriper det att Vård 
och omsorgsverksamheten tar fram en verksamhetsplan för år 2022. 
Verksamhetsplanen är enbart ett arbetsmaterial som vilar på en behovsanalys 
utifrån omvärldsfaktorer och utmaningar som verksamheterna står inför samt 
mål och nyckeltal som följs upp systematiskt.         

Handlingar i ärendet 
Verksamhetsplan för Vård och omsorg 2022         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 80  

Statistik från Skånetrafiken avseende färdtjänst, 
första halvåret 2021 
Dnr 2019-000150  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

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

Handlingar i ärendet 
Färdtjänststatistik 2021 halvår 1, 2021-09-07          

Beslut skickas till 
Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 81  

Riktlinjer för högsta godtagbara hyra 
Dnr 2021-000337  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta riktlinjer för högsta godtagbara hyra, 
att högsta godtagbara hyra ska justeras årligen motsvarande Svedalahems 
årliga reglering, samt 

att delegera till områdeschefen att göra redaktionella ändringar i riktlinjerna 
samt att årligen revidera riktlinjerna utifrån Svedalahems årliga reglering. 
att de kommuninvånare som uppbär ekonomiskt bistånd för hyreskostnad när 
riktlinjer för högsta godtagbara hyra antas ska undantas från riktlinjerna utifrån 
kommuninvånarens nuvarande hyresnivå inklusive årliga justeringar till dess att 
man är självförsörjande.         

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer gällande högsta godtagbara hyra används primärt som ett 
bedömningsinstrument i handläggningen vid ansökan om försörjningsstöd. Men 
det är även information som efterfrågas av kommuninvånare samt medborgare 
som inte bor i Svedala kommun då man eventuellt planerar en flytt till 
kommunen.  

Hyrorna i kommunen ökar i stort sett varje år. För att ge medborgare som är i 
behov av försörjningsstöd möjlighet att ansöka om och eventuellt kunna bli 
beviljad den faktiska hyran behöver Svedala kommun ha aktuella riktlinjer varför 
detta förslag läggs fram.  
I förslaget om högsta godtagbara hyra framgår den hyra som skulle ligga till 
grund för socialsekreteraren vid bedömning av skälig hyreskostnad vid en 
ansökan om försörjningsstöd. Tidigare har bedömningarna om högsta 
godtagbara hyra utgått från Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig 
och högsta godtagbara bostadskostnad. Med de nya riktlinjerna om högsta 
godtagbara hyra kan man bättre möta den faktiska hyreskostnad som finns i 
kommunen.  
Vid framtagandet av förslaget har man aktivt valt att inte fokusera på 
nybyggnationer som ofta har högre hyror än vad som anses skäligt för vad en 
låginkomsttagare på orten kan kosta på sig.          

Handlingar i ärendet 
Förslag till riktlinjer för högsta godtagbara hyra, 2021-10-08        
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Yrkanden 
2:e vice ordförande Caroline Gullstrand (SD) gör följande tilläggsyrkande: unga 
vuxna ska definieras till mellan 18 och 25 år i riktlinjen. 

Ordförande Per Mattsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.     

Beslutsgång 
Ordförande Per Mattsson (M) sammanfattar att det finns ett liggande förslag 
med fyra att-satser och ett tilläggsyrkande.  

Ordförande frågar socialnämnden om de kan besluta om liggande förslag först 
och om Caroline Gullstrands (SD) tilläggsyrkande därefter. 
Socialnämnden godkänner beslutsgången. Ordföranden finner att 
socialnämnden bifaller de fyra att-satserna i de liggande förslag. 
Ordförande ställer därefter proposition på liggande beslutsförslag mot Caroline 
Gullstrands (SD) tilläggsyrkande. 

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 Caroline 
Gullstrands (SD) tilläggsyrkande röstar nej.  

Omröstningsresultat: 6 ja mot 3 nej. 
Ja-röster: Per Mattsson (M), Ewa Dahl (M), Anne Jönsson (M), Carin Falck 
(BP), Torbjörn Sköld (S), Göran Malmberg (S) 
Nej-röster: Tommy Rosenberg (SD), Caroline Gullstrand (SD), Monalisa 
Flamander (SD) 

Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.       

Beslut skickas till 
Områdeschef 
Akten 
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§ 82  

För yttrande - Granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
Dnr 2021-000310  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att ställa sig bakom yttrandet samt 
att översända yttrandet till revisionen.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen genomförde under 2021 en granskning av kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete. KPMG har på uppdrag av revisionen genomfört 
denna granskning. Revisionens bedömning är att kommunstyrelsen och 
granskade nämnder i huvudsak bedriver ett tillfredsställande systematiskt 
arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och 
riktlinjer. Mot bakgrund av genomförd granskning samt slutsats har revisionen 
lämnat fyra mer specifika områden där kommunstyrelsen och granskade 
nämnder rekommenderas att vidta en del åtgärder.  
 
Revisionen har lämnat granskningen för yttrande till socialnämnden. Förslag till 
yttrande har tagits fram av verksamheterna.         

Handlingar i ärendet 
Granskning avseende kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, daterad 
2021-08-19. 

Missiv – uppföljning av granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete  
Yttrande efter granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, 
2021-10-14                 

Beslut skickas till 
Revisionen 
Akten 
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§ 83  

Merkostnader för resor mellan Holmagården och 
Oxie vårdhem 
Dnr 2021-000335  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att personal ska ersättas för merkostnader för resor mellan Holmagården och 
Oxie vårdhem under evakueringsperioden. Resor som ersätts är kollektivtrafik 
samt resor med egen bil enligt gällande regelverk.        

Sammanfattning av ärendet 
I samband med renoveringen av Holmagården och evakueringen till Oxie 
vårdhem kommer personal att behöva ha sin arbetsplats på Oxie vårdhem.  

2021-06-17 fick Vård och omsorg i uppdrag av socialnämnden att tillsammans 
med de fackliga organisationerna framarbeta lösningar som minskar 
konsekvenserna av längre resväg till arbetet för medarbetare boende i Svedala 
tätort.  
I samtal med arbetsgrupper och fackliga diskussioner har följande förslag 
framkommit: 
Personal ska ersättas för merkostnader för resor mellan Holmagården och Oxie 
vårdhem. Resor som ersätts är kollektivtrafik samt resor med egen bil enligt 
gällande regelverk. Sträckan som ersätts är mellan Holmagården och Oxie 
vårdhem.         

Beslut skickas till 
Holmagården 
Kommunal 

Akten 
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§ 84  

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 
Påfyllnadsdos (en tredje dos) mot Covid-19 erbjuds personer boende på särskilt 
boende, personer 80+, personer med hemsjukvård och personer med 
omvårdnadsinsatser av hemtjänst. Arbetet med vaccineringen av vissa grupper 
är redan igång. I samband med att påfyllnadsdosen ges till de äldre så erbjuds 
även möjlighet för ovaccinerad personal att vaccineras. I nuläget är 93% 
vaccinerade inom vård och omsorgs verksamheter. 

Kö särskilt boende 
Det är för närvarande 15 personer i kö till särskilt boende. 
Statistik Arbete och integration 
Områdeschef Mattias Olsson presenterar aktuell statistik för ekonomiskt 
bistånd.   

Övriga frågor 
Ersättare Katrin Lydén (L) frågar om det förs en diskussion kring ovaccinerad 
personal inom Vård och omsorg. 

Ordförande Per Mattsson svarar att det förs en sådan diskussion och att 
socialnämnden kommer att behandla ärendet senare. 
 
Ledamot Leif Göthed (S) har fått i uppdrag från Samordningsförbundet Nils att 
efterfråga eventuella projektansökningar från Svedala kommun. 

Socialchef Leena Berlin Hallrup är medveten om att inga ansökningar ännu 
gjorts och meddelar att hon tar med sig frågan ut i verksamheten.      

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 85  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2021-000336  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Skånetrafiken 

Nyhetsbrev om ny resetjänst 
Information om återgång till samåkning 

 

2021-09-21 § 23 Kommunstyrelsens personalutskott Heltid som norm 
2021-09-22 § 83 Kommunfullmäktige Tilldelning av medel för 
engångskostnader 
2021-09-22 § 88 Kommunfullmäktige Riktlinjer för handläggning av 
försörjningsstöd 

2021-10-11 § 205 Kommunstyrelsen Sammanträdesplan 2022 
2021-10-11 § 194 Kommunstyrelsen Delårsrapport per den 31 augusti 2021 
Svedala kommun 
 

Underrättelse om granskning och förslag till detaljplan för fastigheten Svedala 
122:87 i Norra industriområdet, Svedala      

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 86  

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 2021-09-01- 
2021-09-30: 
Individärenden IFO    s. 775-791 

Individärenden SoL   s. 794-804 

Individärenden LSS    s. 792-793 
Individärenden avgifter    s. 806-809, 811 

Individärenden ekonomiskt bistånd   s. 739-774, 805 
Personal    s. 815 

Tillförordnad områdeschef 4 oktober  s. 810 
MBL-protokoll § 11   s. 812-814 
            

Beslut skickas till 
Akten 
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Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 21 oktober 2021 kl 18:30-20:55 
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, 2021-10-22 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 


 
Paragrafer §§ 77-86 


 Moa Blom  


 Ordförande 
  


 Per Mattsson  


 Justerare 
  


 Carin Falck  
 
 Anslagsbevis 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Socialnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-10-21 


Anslaget sätts upp 2021-10-25 Anslaget till och med 2021-11-18 


Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 


Underskrift 
  


 Moa Blom  
 Utdragsbestyrkande  
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-21  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     
 


Närvarolista 
Beslutande  


Ledamöter 


Per Mattsson (M), Ordförande 
Ewa Dahl (M) 
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande 
Tommy Rosenberg (SD) 
Caroline Gullstrand (SD), 2:e vice ordförande 
Leif Göthed (S) 


Tjänstgörande ersättare 


Anne Jönsson (M) ersätter Camilla Nordén (C) 
Monalisa Flamander (SD) ersätter Kerstin Ovallius (ÄS) 
Göran Malmberg (S) ersätter Torbjörn Sköld (S) 


Ersättare och insynsplatser 


Anna Netterheim (M) 
Katrin Lydén (L) 
Sara Ulvinius (S) 


Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Maria Dérand, controller §§ 77-78 
Joakim Thuresson, biträdande områdeschef §§ 77-80 
Mattias Olsson, områdeschef §§ 77-81, 84 
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: 2021-10-21  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     
 


Ärendelista 
§ 77 


Internbudget för Vård och omsorg 2022 ............................................. 4 
§ 78 


Investeringsbudget för Vård och omsorg 2022 ................................... 5 
§ 79 


Verksamhetsplan för Vård och omsorg 2022 ..................................... 6 
§ 80 


Statistik från Skånetrafiken avseende färdtjänst, första halvåret 2021 7 
§ 81 


Riktlinjer för högsta godtagbara hyra .................................................. 8 
§ 82 


För yttrande - Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete ........... 10 
§ 83 


Merkostnader för resor mellan Holmagården och Oxie vårdhem ...... 11 
§ 84 


Vård och omsorg informerar ............................................................. 12 
§ 85 


Skrivelser och meddelanden ............................................................ 13 
§ 86 


Delegerade ärenden ........................................................................ 14 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-21  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     
 


§ 77  


Internbudget för Vård och omsorg 2022 
Dnr 2021-000338  


Beslut 
Socialnämnden beslutar  


att godkänna internbudgeten för Vård och omsorg 2022.        


Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige behandlade 2021-06-23 förslag till budgetramar och 
fastställde tekniska ramar för respektive nämnd. Detta innebär för 
Socialnämnden en ram på 320 692 tkr för 2022 vilket är en ökning av ramen 
med 16 074 tkr jämfört med ingående budget 2021. Med utgångspunkt från 
beslutad ram har förvaltningen upprättat ett förslag till internbudget.          


Handlingar i ärendet 
Internbudget Vård och omsorg 2022 
Bilaga till internbudget 2022         


Beslut skickas till 
Controller 


Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-21  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     
 


§ 78  


Investeringsbudget för Vård och omsorg 2022 
Dnr 2021-000339  


Beslut 
Socialnämnden beslutar 


att ha tagit del av informationen om långsiktig investeringsplan för Vård och 
omsorg.        


Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har ett årligt behov av att investera i nya inventarier. Ramen 
ligger på 1 650 tkr och bedömningen är att den årliga ramen kommer att nyttjas 
under kommande 8 års period.          


Handlingar i ärendet 
Långsiktig investeringsplan för Vård och omsorg 2021-2029         


Beslut skickas till 
Controller 
Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-21  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     
 


§ 79  


Verksamhetsplan för Vård och omsorg 2022 
Dnr 2021-000340  


Beslut 
Socialnämnden beslutar 


att ha tagit del av informationen om verksamhetsplan för Vård och omsorgs 
verksamheter för 2022        


Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av ny budgetprocess infördes 2020 så inbegriper det att Vård 
och omsorgsverksamheten tar fram en verksamhetsplan för år 2022. 
Verksamhetsplanen är enbart ett arbetsmaterial som vilar på en behovsanalys 
utifrån omvärldsfaktorer och utmaningar som verksamheterna står inför samt 
mål och nyckeltal som följs upp systematiskt.         


Handlingar i ärendet 
Verksamhetsplan för Vård och omsorg 2022         


Beslut skickas till 
Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-21  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     
 


§ 80  


Statistik från Skånetrafiken avseende färdtjänst, 
första halvåret 2021 
Dnr 2019-000150  


Beslut 
Socialnämnden beslutar  


att notera informationen till protokollet.        


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


Handlingar i ärendet 
Färdtjänststatistik 2021 halvår 1, 2021-09-07          


Beslut skickas till 
Akten 
 







 


 


8(14) 


SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-21  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     
 


§ 81  


Riktlinjer för högsta godtagbara hyra 
Dnr 2021-000337  


Beslut 
Socialnämnden beslutar 


att anta riktlinjer för högsta godtagbara hyra, 
att högsta godtagbara hyra ska justeras årligen motsvarande Svedalahems 
årliga reglering, samt 


att delegera till områdeschefen att göra redaktionella ändringar i riktlinjerna 
samt att årligen revidera riktlinjerna utifrån Svedalahems årliga reglering. 
att de kommuninvånare som uppbär ekonomiskt bistånd för hyreskostnad när 
riktlinjer för högsta godtagbara hyra antas ska undantas från riktlinjerna utifrån 
kommuninvånarens nuvarande hyresnivå inklusive årliga justeringar till dess att 
man är självförsörjande.         


Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer gällande högsta godtagbara hyra används primärt som ett 
bedömningsinstrument i handläggningen vid ansökan om försörjningsstöd. Men 
det är även information som efterfrågas av kommuninvånare samt medborgare 
som inte bor i Svedala kommun då man eventuellt planerar en flytt till 
kommunen.  


Hyrorna i kommunen ökar i stort sett varje år. För att ge medborgare som är i 
behov av försörjningsstöd möjlighet att ansöka om och eventuellt kunna bli 
beviljad den faktiska hyran behöver Svedala kommun ha aktuella riktlinjer varför 
detta förslag läggs fram.  
I förslaget om högsta godtagbara hyra framgår den hyra som skulle ligga till 
grund för socialsekreteraren vid bedömning av skälig hyreskostnad vid en 
ansökan om försörjningsstöd. Tidigare har bedömningarna om högsta 
godtagbara hyra utgått från Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig 
och högsta godtagbara bostadskostnad. Med de nya riktlinjerna om högsta 
godtagbara hyra kan man bättre möta den faktiska hyreskostnad som finns i 
kommunen.  
Vid framtagandet av förslaget har man aktivt valt att inte fokusera på 
nybyggnationer som ofta har högre hyror än vad som anses skäligt för vad en 
låginkomsttagare på orten kan kosta på sig.          


Handlingar i ärendet 
Förslag till riktlinjer för högsta godtagbara hyra, 2021-10-08        
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-21  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     
 


Yrkanden 
2:e vice ordförande Caroline Gullstrand (SD) gör följande tilläggsyrkande: unga 
vuxna ska definieras till mellan 18 och 25 år i riktlinjen. 


Ordförande Per Mattsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.     


Beslutsgång 
Ordförande Per Mattsson (M) sammanfattar att det finns ett liggande förslag 
med fyra att-satser och ett tilläggsyrkande.  


Ordförande frågar socialnämnden om de kan besluta om liggande förslag först 
och om Caroline Gullstrands (SD) tilläggsyrkande därefter. 
Socialnämnden godkänner beslutsgången. Ordföranden finner att 
socialnämnden bifaller de fyra att-satserna i de liggande förslag. 
Ordförande ställer därefter proposition på liggande beslutsförslag mot Caroline 
Gullstrands (SD) tilläggsyrkande. 


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 Caroline 
Gullstrands (SD) tilläggsyrkande röstar nej.  


Omröstningsresultat: 6 ja mot 3 nej. 
Ja-röster: Per Mattsson (M), Ewa Dahl (M), Anne Jönsson (M), Carin Falck 
(BP), Torbjörn Sköld (S), Göran Malmberg (S) 
Nej-röster: Tommy Rosenberg (SD), Caroline Gullstrand (SD), Monalisa 
Flamander (SD) 


Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.       


Beslut skickas till 
Områdeschef 
Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-21  
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§ 82  


För yttrande - Granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
Dnr 2021-000310  


Beslut 
Socialnämnden beslutar 


att ställa sig bakom yttrandet samt 
att översända yttrandet till revisionen.        


Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen genomförde under 2021 en granskning av kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete. KPMG har på uppdrag av revisionen genomfört 
denna granskning. Revisionens bedömning är att kommunstyrelsen och 
granskade nämnder i huvudsak bedriver ett tillfredsställande systematiskt 
arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och 
riktlinjer. Mot bakgrund av genomförd granskning samt slutsats har revisionen 
lämnat fyra mer specifika områden där kommunstyrelsen och granskade 
nämnder rekommenderas att vidta en del åtgärder.  
 
Revisionen har lämnat granskningen för yttrande till socialnämnden. Förslag till 
yttrande har tagits fram av verksamheterna.         


Handlingar i ärendet 
Granskning avseende kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, daterad 
2021-08-19. 


Missiv – uppföljning av granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete  
Yttrande efter granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, 
2021-10-14                 


Beslut skickas till 
Revisionen 
Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-21  
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§ 83  


Merkostnader för resor mellan Holmagården och 
Oxie vårdhem 
Dnr 2021-000335  


Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att personal ska ersättas för merkostnader för resor mellan Holmagården och 
Oxie vårdhem under evakueringsperioden. Resor som ersätts är kollektivtrafik 
samt resor med egen bil enligt gällande regelverk.        


Sammanfattning av ärendet 
I samband med renoveringen av Holmagården och evakueringen till Oxie 
vårdhem kommer personal att behöva ha sin arbetsplats på Oxie vårdhem.  


2021-06-17 fick Vård och omsorg i uppdrag av socialnämnden att tillsammans 
med de fackliga organisationerna framarbeta lösningar som minskar 
konsekvenserna av längre resväg till arbetet för medarbetare boende i Svedala 
tätort.  
I samtal med arbetsgrupper och fackliga diskussioner har följande förslag 
framkommit: 
Personal ska ersättas för merkostnader för resor mellan Holmagården och Oxie 
vårdhem. Resor som ersätts är kollektivtrafik samt resor med egen bil enligt 
gällande regelverk. Sträckan som ersätts är mellan Holmagården och Oxie 
vårdhem.         


Beslut skickas till 
Holmagården 
Kommunal 


Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-21  
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§ 84  


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 
Påfyllnadsdos (en tredje dos) mot Covid-19 erbjuds personer boende på särskilt 
boende, personer 80+, personer med hemsjukvård och personer med 
omvårdnadsinsatser av hemtjänst. Arbetet med vaccineringen av vissa grupper 
är redan igång. I samband med att påfyllnadsdosen ges till de äldre så erbjuds 
även möjlighet för ovaccinerad personal att vaccineras. I nuläget är 93% 
vaccinerade inom vård och omsorgs verksamheter. 


Kö särskilt boende 
Det är för närvarande 15 personer i kö till särskilt boende. 
Statistik Arbete och integration 
Områdeschef Mattias Olsson presenterar aktuell statistik för ekonomiskt 
bistånd.   


Övriga frågor 
Ersättare Katrin Lydén (L) frågar om det förs en diskussion kring ovaccinerad 
personal inom Vård och omsorg. 


Ordförande Per Mattsson svarar att det förs en sådan diskussion och att 
socialnämnden kommer att behandla ärendet senare. 
 
Ledamot Leif Göthed (S) har fått i uppdrag från Samordningsförbundet Nils att 
efterfråga eventuella projektansökningar från Svedala kommun. 


Socialchef Leena Berlin Hallrup är medveten om att inga ansökningar ännu 
gjorts och meddelar att hon tar med sig frågan ut i verksamheten.      


Beslut skickas till 
Akten 
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§ 85  


Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2021-000336  


Beslut 
Socialnämnden beslutar  


att notera informationen till protokollet.        


Sammanfattning av ärendet 
Skånetrafiken 


Nyhetsbrev om ny resetjänst 
Information om återgång till samåkning 


 


2021-09-21 § 23 Kommunstyrelsens personalutskott Heltid som norm 
2021-09-22 § 83 Kommunfullmäktige Tilldelning av medel för 
engångskostnader 
2021-09-22 § 88 Kommunfullmäktige Riktlinjer för handläggning av 
försörjningsstöd 


2021-10-11 § 205 Kommunstyrelsen Sammanträdesplan 2022 
2021-10-11 § 194 Kommunstyrelsen Delårsrapport per den 31 augusti 2021 
Svedala kommun 
 


Underrättelse om granskning och förslag till detaljplan för fastigheten Svedala 
122:87 i Norra industriområdet, Svedala      


Beslut skickas till 
Akten 
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§ 86  


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 2021-09-01- 
2021-09-30: 
Individärenden IFO    s. 775-791 


Individärenden SoL   s. 794-804 


Individärenden LSS    s. 792-793 
Individärenden avgifter    s. 806-809, 811 


Individärenden ekonomiskt bistånd   s. 739-774, 805 
Personal    s. 815 


Tillförordnad områdeschef 4 oktober  s. 810 
MBL-protokoll § 11   s. 812-814 
            


Beslut skickas till 
Akten 
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