
 

 

1(13) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 18 november 2021 kl 18:00-21:25 
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, 2021-11-22 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 87-95 

 Moa Blom  

 Ordförande 
  

 Per Mattsson  

 Justerare 
  

 Caroline Gullstrand  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Anslaget sätts upp 2021-11-22 Anslaget till och med 2021-12-15 

Förvaringsplats för protokollet Vård och omsorg, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 
  

 Moa Blom  
 Utdragsbestyrkande  
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

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

Tjänstgörande ersättare 

Monalisa Flamander (SD) ersätter Kerstin Ovallius (ÄS) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Anne Jönsson (M) 
Katrin Lydén (L) 
Anja Malmqvist (KD) 
Göran Malmberg (S) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Håkan Dahmström, Kommunal §§ 87-94 
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller 
Joakim Thuresson, biträdande områdeschef 
Mattias Olsson, områdeschef 
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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§ 87  

Uppföljningsrapport 3 för socialnämnden 
Dnr 2021-000375  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att godkänna uppföljningsrapport 3 för socialnämnden, samt  

att skicka rapporten till kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden prognostiserar ett resultat vid årets slut på -2,6 mnkr. De större 
avvikelserna återfinns främst inom Individ och familjeomsorgen samt 
Biståndsenheten och beror på högre kostnader än budgeterat för externt köpt 
vård och behandling.          

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport 3 för socialnämnden, 2021-11-11         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 88  

Lokalbehovsanalys hemtjänst och hemsjukvård 
Dnr 2021-000381  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att hos kommunstyrelsen framställa behov av nya verksamhetslokaler för 
hemtjänsten och hemsjukvården i Svedala tätort från och med våren 2022, 
att hos kommunstyrelsen framställa behov av nya verksamhetslokaler för 
hemtjänsten och hemsjukvården i Bara tätort från och med våren 2022, 
att hos kommunstyrelsen framställa behov av nya lokaler, i samlokalisering med 
hemtjänst och hemsjukvård, för verksamhet för dagcentral i Bara tätort från och 
med våren 2022, samt 
att föreslå kommunstyrelsen att besluta att uppdra åt strategisk planeringsenhet 
att utreda och framställa rekommendationer för lokaler som möter sagda behov.        

Sammanfattning av ärendet 
2019-2021 har inneburit en utökning av kommunens hemtjänst som överstigit 
tidigare prognoser. Personalökningen har inneburit påfrestningar på såväl 
chefer, arbetstagare och lokaler. Tidigare syfte med att samla kommunens 
hemtjänst uppnås inte längre då arbetsgruppen är för stor. Det ursprungliga 
syftet att skapa en teamkänsla uteblir. Lokalerna på Ågatan är idag inte längre 
ändamålsenliga då personalgruppen är för stor. Information och delaktighet har 
blir svårare och kommunikationen har försvårats.   
Arbetsgruppen som arbetar riktat med kommunens norra kommundelar vuxit. 
Denna arbetsgrupp utgår idag från Ågatan då den lägenhet som idag finns 
tillgänglig i Bara inte är tillräckligt stor.     

Handlingar i ärendet 
Lokalbehovsanalys hemtjänst och hemsjukvård, 2021-11-09 
Förteckning lokalbehov       

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 89  

Heltid som norm, rapportering 
Dnr 2018-000150  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att översända rapporten till kommunstyrelsens personalutskott, samt  
att ge Vård och omsorg i uppdrag att återkomma med kostnadskalkyl till 
socialnämnden innan genomförande av projekt.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens personalutskott beslutade 2021-09-21 § 23 att Vård och 
omsorg på personalutskottets sammanträde den 10 december 2021 
presenterar åtgärder och plan för att åstadkomma kontinuerlig ökning av 
heltidsanställda och minskning av antalet deltidsanställda. 
 En preliminär planering för det fortsatta arbetet är framtagen och presenteras i 
rapporten.        

Handlingar i ärendet 
Rapport, heltid som norm 2021-11-10         

Yrkanden 
Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) gör följande tilläggsyrkande: att 
Vård och omsorg återkommer till socialnämnden med en kostnadskalkyl innan 
genomförande av projekt.     

Beslutsgång 
Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) sammanfattar att det finns ett 
liggande förslag och ett tilläggsyrkande. Ordförande frågar socialnämnden om 
de kan besluta i enlighet med liggande förslag och tilläggsyrkandet, vilket 
socialnämnden bifaller.      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens personalutskott 

Akten 
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§ 90  

Sammanträdesplan för socialnämnden 2022 
Dnr 2021-000374  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att sammanträdesdagar för 2022 är: 
17 februari, 31 mars, 28 april, 2 juni, 9 juni, 25 augusti, 29 september, 27 
oktober, 17 november, 15 december, 

att socialnämndens sammanträden ska börja kl 18, förutom den 17 november 
då sammanträdet börjar kl 19.       

Sammanfattning av ärendet 
Föreslagna sammanträdesdagar är anpassade till det ekonomiska årshjulet. 
Sammanträdena hålls på torsdagar med start kl 18:00 

Följande datum är föreslås: 
17 februari 

31 mars 

28 april 
2 juni 

9 juni 
25 augusti 

29 september  

27 oktober 
17 november, obs start kl 19 

15 december        

Handlingar i ärendet 
Förslag sammanträdesplan för socialnämnden 2022.         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 91  

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 år 
2021 
Dnr 2021-000361  

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 3 år 2021 följande att rapportera: 
 

SoL:  
3 ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller särskilt boende (106, 137 
och 144 dagar). 

 
LSS: 
4 ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller kontaktperson (365, 193 
dagar), korttidsvistelse (234 dagar) och avlösarservice (95 dagar).         

Handlingar i ärendet 
Socialnämndens utskott, 2021-11-08 § 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2021 SoL 2021-10-22  

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2021 LSS 2021-10-22         

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 92  

Vård och omsorg informerar 
Dnr 2021-000027  

Beslut 
Socialnämndens beslutar  

att notera informationen till protokollet, samt  
att Vård och omsorg tillsammans med HR-enheten utreder möjligheten att vid 
nyanställningar ställa krav på att acceptera för smittskyddet relevanta 
vaccinationer.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om 

Covid-19 
Det är för närvarande ingen smitta i Vård och omsorgs verksamheter. 
Vaccinering nummer tre pågår av vårdtagare och personal i verksamheterna. I 
samband med vaccindos nummer tre erbjuds även vaccinering mot 
säsongsinfluensan. 93% av medarbetarna inom Vård och omsorg är 
vaccinerade. Den ovaccinerade personalen erbjuds att vaccineras i samband 
med dos 3. 

Kö särskilt boende 
För närvarande är det 20 personer i kö till särskilt boende. 

 

Områdeschef Mattias Olsson informerar om 
Statistik Arbete & integration 

Det är en ökning av ekonomiskt bistånd under oktober månad, mindre antal 
hushåll men en ökad kostnad. 
 

Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) informerar om 
Lokalbidrag pensionärsföreningar 

Vid föregående sammanträde fattades det beslut om internbudget för 
socialnämnden. I internbudgeten ingår ett lokalbidrag för 
pensionärsföreningarna likt det bidrag som finns innevarande år. 

 
Vaccinerad personal, svar på fråga från föregående sammanträde 

Svedala kommun vill att alla som arbetar inom Vård och omsorg som kan 
vaccinera sig gör det. Inom vård och omsorgs verksamheter uppmanas 
medarbetare att vaccinera sig. Kommunen ger ledigt med lön för att kunna gå 
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SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

och vaccinera sig, skapar möjligheter för vaccinering av medarbetare i 
samband med att en tredje dos ska ges till vårdtagarna samt i övrigt motiverar 
ovaccinerade medarbetare genom att sprida information om vaccination mot 
Covid-19. Inom Vård och omsorgs verksamheter arbetas det lösningsorienterat 
för att så långt som möjligt ta hänsyn till individuella behov. När det gäller 
personer som har mer nedsatt immunförsvar (t ex transplanterade) än vad som 
normalt förekommer i kommunal vård och omsorg möjliggörs, så långt det är 
möjligt, att endast låta vaccinerade medarbetare besöka dem.  

Merparten av medarbetarna inom vård och omsorg är vaccinerade mot covid-
19, 93% i jämförelse med övrig befolkning i Svedala med ca 81%. Svedala 
kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt utvecklingen 
från hur andra kommuner och regioner arbetar med ovaccinerad vård- och 
omsorgspersonal (t ex Region Dalarna, Region Stockholm och Lunds kommun) 
och verkar i enlighet med SKRs vägledning kring covid-19 när det gäller 
rekrytering och bemanning. 
Svedala kommun och särskilt Vård och omsorg har ett långtgående ansvar att 
kommunmedborgare känner sig trygga med att man gör sitt yttersta för att 
arbeta smittskyddsäkert. Samtidigt strävar man efter att göra ännu mer för att 
skydda de äldre och skapa trygghet i samband med nära omvårdnadsinsatser.  
Som ett led i detta föreslår ordförande Per Mattsson (M) att socialnämnden 
beslutar att Vård och omsorg tillsammans med HR-enheten utreder möjligheten 
att vid nyanställningar ställa krav på att acceptera för smittskyddet relevanta 
vaccinationer.         

Beslut skickas till 
HR-enheten 
Akten 
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§ 93  

Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2021-000377  

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 

2021-10-27 § 96 Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för Svedala kommun 
2021-10-27 § 98 Julgåva till kommunens medarbetare 

2021-10-27 § 100 Hållbarhetsstrategi för miljömässig hållbarhet 

2021-10-27 § 101 Måltidspolicy 2021 för Svedala kommun 
2021-10-27 § 102 Avgift och indexuppräkning för rökdetektor kopplat till 
trygghetslarm 
2021-10-27 § 105 Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2022 

 
Ledamot Tommy Rosenberg (SD) undrar om det är möjligt att ändra i 
indexuppräkningen för avgiften för rökdetektorerna så att uppräkningen börjar 
gälla från 2023 i stället för 2022. Detta med anledning av att rökdetektorerna 
inte installerats än.  

Svar: Ärendet är beslutat av kommunfullmäktige.     

Beslut skickas till 
Akten  
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§ 94  

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 2021-10-01- 
2021-10-31: 
Individärenden IFO    s. 828-841 

Individärenden SoL   s. 818-827 

Individärenden LSS    s. 816-817 
Individärenden avgifter    s. 842-845 

Individärenden ekonomiskt bistånd   s. 846-873 
Personal    s. 885 

MBL-protokoll § 19   s. 880-884  

Attestlista    s. 874-878 
Tillförordnad områdeschef   s. 879 

         

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 95  

Målstyrningsarbete "Toppnyhet" 
Dnr 2021-000376  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstrateg Daniel Andersson kommer tillsammans med ekonomi- och 
utvecklingschef Boris Blumenfeld att guida socialnämnden genom en övning 
som heter Toppnyhet. Övningen görs för att få fram vision, viljeinriktningar och 
utmaningar och är en del i kommunens målstyrningsarbete. 

 
Socialnämnden delades in mindre grupper för att arbeta tillsammans.       

Beslut skickas till 
Akten 
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Paragrafer §§ 87-95 


 Moa Blom  


 Ordförande 
  


 Per Mattsson  


 Justerare 
  


 Caroline Gullstrand  
 
 Anslagsbevis 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Socialnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-11-18 


Anslaget sätts upp 2021-11-22 Anslaget till och med 2021-12-15 


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) 
Camilla Nordén (C) 
Carin Falck (BP), 1:e vice ordförande 
Tommy Rosenberg (SD) 
Caroline Gullstrand (SD), 2:e vice ordförande 
Torbjörn Sköld (S) 
Leif Göthed (S) 


Tjänstgörande ersättare 


Monalisa Flamander (SD) ersätter Kerstin Ovallius (ÄS) 
 


Ersättare och insynsplatser 


Anne Jönsson (M) 
Katrin Lydén (L) 
Anja Malmqvist (KD) 
Göran Malmberg (S) 
 


Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Håkan Dahmström, Kommunal §§ 87-94 
Fredrik Palmgren, verksamhetscontroller 
Joakim Thuresson, biträdande områdeschef 
Mattias Olsson, områdeschef 
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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Sammanträdesplan för socialnämnden 2022 ...................................................... 7 
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§ 92 
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§ 93 
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§ 94 


Delegerade ärenden ......................................................................................... 12 
§ 95 
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§ 87  


Uppföljningsrapport 3 för socialnämnden 
Dnr 2021-000375  


Beslut 
Socialnämnden beslutar  


att godkänna uppföljningsrapport 3 för socialnämnden, samt  


att skicka rapporten till kommunstyrelsen.        


Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden prognostiserar ett resultat vid årets slut på -2,6 mnkr. De större 
avvikelserna återfinns främst inom Individ och familjeomsorgen samt 
Biståndsenheten och beror på högre kostnader än budgeterat för externt köpt 
vård och behandling.          


Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport 3 för socialnämnden, 2021-11-11         


Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 


Akten 
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§ 88  


Lokalbehovsanalys hemtjänst och hemsjukvård 
Dnr 2021-000381  


Beslut 
Socialnämnden beslutar 


att hos kommunstyrelsen framställa behov av nya verksamhetslokaler för 
hemtjänsten och hemsjukvården i Svedala tätort från och med våren 2022, 
att hos kommunstyrelsen framställa behov av nya verksamhetslokaler för 
hemtjänsten och hemsjukvården i Bara tätort från och med våren 2022, 
att hos kommunstyrelsen framställa behov av nya lokaler, i samlokalisering med 
hemtjänst och hemsjukvård, för verksamhet för dagcentral i Bara tätort från och 
med våren 2022, samt 
att föreslå kommunstyrelsen att besluta att uppdra åt strategisk planeringsenhet 
att utreda och framställa rekommendationer för lokaler som möter sagda behov.        


Sammanfattning av ärendet 
2019-2021 har inneburit en utökning av kommunens hemtjänst som överstigit 
tidigare prognoser. Personalökningen har inneburit påfrestningar på såväl 
chefer, arbetstagare och lokaler. Tidigare syfte med att samla kommunens 
hemtjänst uppnås inte längre då arbetsgruppen är för stor. Det ursprungliga 
syftet att skapa en teamkänsla uteblir. Lokalerna på Ågatan är idag inte längre 
ändamålsenliga då personalgruppen är för stor. Information och delaktighet har 
blir svårare och kommunikationen har försvårats.   
Arbetsgruppen som arbetar riktat med kommunens norra kommundelar vuxit. 
Denna arbetsgrupp utgår idag från Ågatan då den lägenhet som idag finns 
tillgänglig i Bara inte är tillräckligt stor.     


Handlingar i ärendet 
Lokalbehovsanalys hemtjänst och hemsjukvård, 2021-11-09 
Förteckning lokalbehov       


Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 


Akten 
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§ 89  


Heltid som norm, rapportering 
Dnr 2018-000150  


Beslut 
Socialnämnden beslutar  


att översända rapporten till kommunstyrelsens personalutskott, samt  
att ge Vård och omsorg i uppdrag att återkomma med kostnadskalkyl till 
socialnämnden innan genomförande av projekt.        


Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens personalutskott beslutade 2021-09-21 § 23 att Vård och 
omsorg på personalutskottets sammanträde den 10 december 2021 
presenterar åtgärder och plan för att åstadkomma kontinuerlig ökning av 
heltidsanställda och minskning av antalet deltidsanställda. 
 En preliminär planering för det fortsatta arbetet är framtagen och presenteras i 
rapporten.        


Handlingar i ärendet 
Rapport, heltid som norm 2021-11-10         


Yrkanden 
Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) gör följande tilläggsyrkande: att 
Vård och omsorg återkommer till socialnämnden med en kostnadskalkyl innan 
genomförande av projekt.     


Beslutsgång 
Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) sammanfattar att det finns ett 
liggande förslag och ett tilläggsyrkande. Ordförande frågar socialnämnden om 
de kan besluta i enlighet med liggande förslag och tilläggsyrkandet, vilket 
socialnämnden bifaller.      


Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens personalutskott 


Akten 
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§ 90  


Sammanträdesplan för socialnämnden 2022 
Dnr 2021-000374  


Beslut 
Socialnämnden beslutar  


att sammanträdesdagar för 2022 är: 
17 februari, 31 mars, 28 april, 2 juni, 9 juni, 25 augusti, 29 september, 27 
oktober, 17 november, 15 december, 


att socialnämndens sammanträden ska börja kl 18, förutom den 17 november 
då sammanträdet börjar kl 19.       


Sammanfattning av ärendet 
Föreslagna sammanträdesdagar är anpassade till det ekonomiska årshjulet. 
Sammanträdena hålls på torsdagar med start kl 18:00 


Följande datum är föreslås: 
17 februari 


31 mars 


28 april 
2 juni 


9 juni 
25 augusti 


29 september  


27 oktober 
17 november, obs start kl 19 


15 december        


Handlingar i ärendet 
Förslag sammanträdesplan för socialnämnden 2022.         


Beslut skickas till 
Akten 
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§ 91  


Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 år 
2021 
Dnr 2021-000361  


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 3 år 2021 följande att rapportera: 
 


SoL:  
3 ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller särskilt boende (106, 137 
och 144 dagar). 


 
LSS: 
4 ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller kontaktperson (365, 193 
dagar), korttidsvistelse (234 dagar) och avlösarservice (95 dagar).         


Handlingar i ärendet 
Socialnämndens utskott, 2021-11-08 § 


Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2021 SoL 2021-10-22  


Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2021 LSS 2021-10-22         


Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 
Kommunfullmäktige 


Akten 
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§ 92  


Vård och omsorg informerar 
Dnr 2021-000027  


Beslut 
Socialnämndens beslutar  


att notera informationen till protokollet, samt  
att Vård och omsorg tillsammans med HR-enheten utreder möjligheten att vid 
nyanställningar ställa krav på att acceptera för smittskyddet relevanta 
vaccinationer.        


Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om 


Covid-19 
Det är för närvarande ingen smitta i Vård och omsorgs verksamheter. 
Vaccinering nummer tre pågår av vårdtagare och personal i verksamheterna. I 
samband med vaccindos nummer tre erbjuds även vaccinering mot 
säsongsinfluensan. 93% av medarbetarna inom Vård och omsorg är 
vaccinerade. Den ovaccinerade personalen erbjuds att vaccineras i samband 
med dos 3. 


Kö särskilt boende 
För närvarande är det 20 personer i kö till särskilt boende. 


 


Områdeschef Mattias Olsson informerar om 
Statistik Arbete & integration 


Det är en ökning av ekonomiskt bistånd under oktober månad, mindre antal 
hushåll men en ökad kostnad. 
 


Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) informerar om 
Lokalbidrag pensionärsföreningar 


Vid föregående sammanträde fattades det beslut om internbudget för 
socialnämnden. I internbudgeten ingår ett lokalbidrag för 
pensionärsföreningarna likt det bidrag som finns innevarande år. 


 
Vaccinerad personal, svar på fråga från föregående sammanträde 


Svedala kommun vill att alla som arbetar inom Vård och omsorg som kan 
vaccinera sig gör det. Inom vård och omsorgs verksamheter uppmanas 
medarbetare att vaccinera sig. Kommunen ger ledigt med lön för att kunna gå 







 


 


10(13) 


SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-11-18  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     
 


och vaccinera sig, skapar möjligheter för vaccinering av medarbetare i 
samband med att en tredje dos ska ges till vårdtagarna samt i övrigt motiverar 
ovaccinerade medarbetare genom att sprida information om vaccination mot 
Covid-19. Inom Vård och omsorgs verksamheter arbetas det lösningsorienterat 
för att så långt som möjligt ta hänsyn till individuella behov. När det gäller 
personer som har mer nedsatt immunförsvar (t ex transplanterade) än vad som 
normalt förekommer i kommunal vård och omsorg möjliggörs, så långt det är 
möjligt, att endast låta vaccinerade medarbetare besöka dem.  


Merparten av medarbetarna inom vård och omsorg är vaccinerade mot covid-
19, 93% i jämförelse med övrig befolkning i Svedala med ca 81%. Svedala 
kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt utvecklingen 
från hur andra kommuner och regioner arbetar med ovaccinerad vård- och 
omsorgspersonal (t ex Region Dalarna, Region Stockholm och Lunds kommun) 
och verkar i enlighet med SKRs vägledning kring covid-19 när det gäller 
rekrytering och bemanning. 
Svedala kommun och särskilt Vård och omsorg har ett långtgående ansvar att 
kommunmedborgare känner sig trygga med att man gör sitt yttersta för att 
arbeta smittskyddsäkert. Samtidigt strävar man efter att göra ännu mer för att 
skydda de äldre och skapa trygghet i samband med nära omvårdnadsinsatser.  
Som ett led i detta föreslår ordförande Per Mattsson (M) att socialnämnden 
beslutar att Vård och omsorg tillsammans med HR-enheten utreder möjligheten 
att vid nyanställningar ställa krav på att acceptera för smittskyddet relevanta 
vaccinationer.         


Beslut skickas till 
HR-enheten 
Akten 
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§ 93  


Skrivelser och meddelanden 
Dnr 2021-000377  


Beslut 
Socialnämnden beslutar  


att notera informationen till protokollet.        


Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 


2021-10-27 § 96 Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för Svedala kommun 
2021-10-27 § 98 Julgåva till kommunens medarbetare 


2021-10-27 § 100 Hållbarhetsstrategi för miljömässig hållbarhet 


2021-10-27 § 101 Måltidspolicy 2021 för Svedala kommun 
2021-10-27 § 102 Avgift och indexuppräkning för rökdetektor kopplat till 
trygghetslarm 
2021-10-27 § 105 Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2022 


 
Ledamot Tommy Rosenberg (SD) undrar om det är möjligt att ändra i 
indexuppräkningen för avgiften för rökdetektorerna så att uppräkningen börjar 
gälla från 2023 i stället för 2022. Detta med anledning av att rökdetektorerna 
inte installerats än.  


Svar: Ärendet är beslutat av kommunfullmäktige.     


Beslut skickas till 
Akten  
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§ 94  


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 2021-10-01- 
2021-10-31: 
Individärenden IFO    s. 828-841 


Individärenden SoL   s. 818-827 


Individärenden LSS    s. 816-817 
Individärenden avgifter    s. 842-845 


Individärenden ekonomiskt bistånd   s. 846-873 
Personal    s. 885 


MBL-protokoll § 19   s. 880-884  


Attestlista    s. 874-878 
Tillförordnad områdeschef   s. 879 


         


Beslut skickas till 
Akten 
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§ 95  


Målstyrningsarbete "Toppnyhet" 
Dnr 2021-000376  


Beslut 
Socialnämnden beslutar 


att notera informationen till protokollet.        


Sammanfattning av ärendet 
Kommunstrateg Daniel Andersson kommer tillsammans med ekonomi- och 
utvecklingschef Boris Blumenfeld att guida socialnämnden genom en övning 
som heter Toppnyhet. Övningen görs för att få fram vision, viljeinriktningar och 
utmaningar och är en del i kommunens målstyrningsarbete. 


 
Socialnämnden delades in mindre grupper för att arbeta tillsammans.       


Beslut skickas till 
Akten 
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