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Dnr -  

§ 24 Information 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Social sektor informerar och utbildar om respektive verksamhet. 

i) Enhetschef AME, tillsammans med arbetsmarknadskonsulenter 
informerar och utbildar om enheten för arbete, integration och 
välfärd.  

ii) Tf. enhetschef, socialsekreterare/teamleder och enhetschef/tf. 
verksamhetschef utredning och uppföljning informerar och utbildar 
om utredning och uppföljnings verksamhet. 

iii) Enhetschef för öppna insatser tillsammans med psykiatrihandledare 
och socialrådgivare informerar och utbildar om verksamheten.  

b) Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar om aktuellt från 
verksamheten. 

c) Utvecklingsstrateg informerar om Lantlyckan, nivåsystem inom 
hemvården, samt upphandling av trygghetslarm och befintligt ramavtal.  

d) Kvalitetskoordinator vård- och omsorg/LSS informerar om Lex Sarah 
rapporter och utredning (dnr VON 02-2023). 

e) MAS och kvalitetskoordinator vård- och omsorg/LSS informerar om 
avvikelsetyper och statistikvärden inom SoL/LSS och HSL. 

f) Verksamhetschef hälso- och sjukvård ordinärt boende/tf. 
verksamhetschef särskilda boende informerar om Åsgården, samt 
sjukfrånvaro inom verksamheten för januari 2023.  

g) Enhetschef/tf. verksamhetschef utredning och uppföljning informerar om 
Sociala jouren och Barnhusets och Familjerådgivningens 
verksamhetsberättelser. 

h) Enhetschef AME informerar om ekonomiskt bistånd januari 2023.  

i) Projektledare AME informerar om FINSAM BIP-projekt. 

j) Utvecklingsstrateg informerar om sektor vård och omsorg/LSS och 
social sektors verksamhetsplan för 2023 (dnr SN 51-2023).  

k) Enhetschef/tf. verksamhetschef utredning och uppföljning informerar om 
återrapportering personligt ombud.  

l) Nämndens sammanträde i mars genomförs hos LSS-enheten (vanlig 
tid). Nämndens sammanträde i april genomförs hos äldreomsorgen 
(heldag). 
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Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 25 Meddelanden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

- Remiss avseende förslag till ändring av HSLF-FS 2021:75, Dnr 3.1.1-

2023-005678 (dnr SN 27-2023) 

Protokoll för redovisning: 

- BIN 230117 § 7 - Revidering av bildningsnämndens delegationsordning 

- KS 230116 § 8 - Uppföljning av intern kontroll 

- KS 230116 § 6 - Tidplan, budget 2024, plan 2025-2026 (inkl. tidplan) 

- KS AU 230124 § 3 - Uppdrag: Flexibel arbetstid för anställda 

- KF 230130 §5 – Uppföljning år 2022 – handlingsplan för 
folkhälsoprogram 2022-2025 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SN 25-2022/VON 50-2022 

§ 26 Ekonomisk uppföljning per 2022-12-31 för 
socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Bokslutet för socialnämnden godkänns förutsatt att rapporten inte blir 
föremål för revidering i samband med revisionens granskning som 
infaller 9-10 mars 2023. Vid eventuell revidering ogiltigförklaras detta 
beslut och nytt beslutsunderlag tas fram. 

2. Bokslutet för vård- och omsorgsnämnden godkänns förutsatt att 
rapporten inte blir föremål för revidering i samband med revisionens 
granskning som infaller 9-10 mars 2023. Vid eventuell revidering 
ogiltigförklaras detta beslut och nytt beslutsunderlag tas fram. 

Sammanfattning av ärendet 

Bokslut socialnämnden 2022 
Rapporten redogör för 2022 års bokslut för socialnämnden. Totalt visar 
socialnämnden en negativ avvikelse om 5 139 tkr för helår 2022.  

Flyktingenheten har under 2022 haft nya flyktingströmmar på grund av 
Rysslands invasion i Ukraina. För helår 2022 har socialnämnden bokförda 
kostnader om 1 598 tkr för av kommunstyrelsen beslutade åtgärder för 
mottagande av Ukrainska medborgare. Socialnämnden har under året ej erhållit 
av kommunstyrelsen avsatta medel för detta ändamål (KS 2022-03-14, § 57).  

Inom verksamheten barn/unga och vuxna har det skett en ökning av antalet 
placeringar både utifrån barnets bästa men även vuxna kopplat till psykisk 
ohälsa och missbruk. Dessa båda verksamheter redovisar negativa avvikelser 
om - 3 947 tkr respektive - 1 790 tkr.  

Ekonomiskt bistånd har trots det försämrade konjunkturläget, hög inflation och 
höga elkostnader endast en mindre negativ avvikelse om - 78 tkr. AME visar på 
en positiv avvikelse om 1 303 tkr.  

Bokslut vård- och omsorgsnämnden 
Rapporten redogör för 2022 års bokslut för vård- och omsorgsnämnden. Totalt 
visar vård- och omsorgsnämnden en negativ avvikelse om 13 550 tkr för helår 
2022.  

LSS-verksamheten visar en positiv avvikelse om 3 822 tkr för avveckling av 
barnboendet och tillfälligt minskade kostnader för dagverksamhet LSS.  

Verksamheten har under 2022 haft covidrelaterade kostnader om 3 333 tkr och 
kostnader med anledning av mottagande från Ukraina om 765 tkr. 
Verksamheten har samtidigt haft ökade kostnader för nattjänstgöring om 800 tkr 
och arbetskläder motsvarande 400 tkr. Verksamheten har fått ett 
återbetalningskrav på använt statsbidrag för år 2021 på 2 892 tkr. 

Verksamheten har under 2022 fortsatt brottats med hög sjukfrånvaro på grund 
av pandemin första kvartalet 2022. Även efter sommaren kunde verksamheten 
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se en ökad sjukfrånvaro och i december var sjukfrånvaron nästan lika hög som 
årets inledande månader. Även om covid-19 under 2022 inte längre 
betraktades som en samhällssmitta har vård och omsorg/LSS arbetat med 
fortsatta restriktioner och användande av skyddsutrustning i enlighet med 
föreskrifter från vårdhygien.  

Inom HSL-verksamheten har verksamheten haft ett fortsatt behov av inhyrd 
personal då det är mycket svårt att rekrytera och anställa legitimerad personal. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-22 
Bokslut 2022 för socialnämnden 
Bokslut 2022 för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Bokslutet för socialnämnden godkänns förutsatt att 
rapporten inte blir föremål för revidering i samband med revisionens granskning 
som infaller 9-10 mars 2023. Vid eventuell revidering ogiltigförklaras detta 
beslut och nytt beslutsunderlag tas fram. 2. Bokslutet för vård- och 
omsorgsnämnden godkänns förutsatt att rapporten inte blir föremål för 
revidering i samband med revisionens granskning som infaller 9-10 mars 2023. 
Vid eventuell revidering ogiltigförklaras detta beslut och nytt beslutsunderlag tas 
fram. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, EVLT, SAGC) 
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Dnr SN 91-2022 

§ 27 Plan för intern kontroll 2023 

Socialnämndens beslut 
 

1. Följande moment antas som plan för intern kontroll 2023: 

- Utveckling av digitala lösningar går inte tillräckligt fort. 

- Avslut av behörigheter i samband med anställningens upphörande 
eller vid förändrade arbetsuppgifter. 

- Resursfördelningssystem hemvård. 

- Uppdatera digitalt kvalitetsbibliotek och implementering av nya 
riktlinjer och rutiner. 

- Chef i beredskap vid helg, kvällar och nätter. 

- Verkställande av beslut boende 9 kap. 9 § LSS. 

- Hantering av befintliga avtal och avtalsförlängningar. 

2. Följande punkter läggs återkommande till under ärendet Information på 
socialnämndens dagordning: 

- Utveckling av sjukfrånvaro inom nämndens verksamheter.  

- Rekrytera och behålla chefer, vård och omsorgspersonal samt 
legitimerad personal.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade policy för intern kontroll 
(KF 2021-12-20, § 299) ska respektive nämnd och styrelse för helägda 
kommunala bolag senast den 31 december året före kontrollåret varje år anta 
en plan för intern kontroll. Planen ska bygga på en tydlig och transparant 
riskanalys. Riskanalysen ska dokumenteras i en bruttorisklista. Denna 
bruttorisklista är underlag för beslut om vilka kontrollmoment som ska 
genomföras under det kommande året. Detta underlag ska behandlas i 
respektive nämnd och styrelse för att säkerställa ledamöternas möjligheter att 
påverka kommande plan. Detta ska ej ske under samma sammanträde där 
beslut om plan för om intern kontroll fattas. 

Bedömningen av riskernas sannolikhet och dess konsekvenser sker utifrån en 
matris. Varje ruta i matrisen svarar mot en kombination av en subjektiv 
bedömning. Riskens väsentlighetsgrad uppskattas, det vill säga hur allvarlig 
konsekvensen av ett oönskat fel blir och sannolikheten/risken för att denna 
händelse uppstår. Konsekvens multiplicerat med sannolikhet genererar ett 
riskvärde. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2022-10-26, § 84, att notera information 
om riskanalys inför intern kontroll 2023. Motsvarande beslut fattades av 
socialnämnden 2022-10-27, § 139. 
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Utifrån genomförd riskanalys - bruttorisklista – föreslog verksamheten följande 
prioritering av kontrollmoment inför kontrollplan 2023: 

- Svårighet att rekrytera och behålla erfarna chefer 
- Svårighet att rekrytera vård- och omsorgspersonal 
- Svårighet att rekrytera legitimerad personal 
- Utvecklingen av digitala lösningar går inte tillräckligt fort 
- Medarbetare avslutas inte i samtliga system vid anställningens upphörande 
- Resursfördelningssystem hemvård 
- Uppdaterat digitalt kvalitetsbibliotek (användarvänlighet och innehåll) 
- Brister i information om/implementering av nya riktlinjer/rutiner 
- Chef i beredskap vid helg, kvällar och nätter 
- Hög sjukfrånvaro inom vård och omsorg/LSS 
- Verkställande av beslut boende 9 kap 9 § LSS 
- Hantering av befintliga avtal och avtalsförlängningar. 

Socialnämnden beslutade 26 januari 2023, § 11 bordlägga ärendet till 
nästkommande ordinarie sammanträde.  

Under sammanträdet, 23 februari 2023, framkommer att verksamheten i 
enlighet med verksamhetsplan för 2023 kommer att anta en rutin för 
egenkontroll uppföljning av genomförandeplan och dokumentation i enlighet 
med socialtjänstlagen. Uppföljning av egenkontrollen kommer nämnden att ta 
del av i samband med delårsbokslut och kvalitetsberättelse.   

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll, 2023-01-26, § 11 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-01 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-10-26, § 84 
Socialnämndens protokoll 2022-10-27, § 139 
Bruttorisklista, daterad 2022-12-01 
Policy för intern kontroll - antagen av KF 2021-12-20, § 29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Följande moment antas som plan för intern kontroll 
2023: - Utveckling av digitala lösningar går inte tillräckligt fort. - Avslut av 
behörigheter i samband med anställningens upphörande eller vid förändrade 
arbetsuppgifter. - Resursfördelningssystem hemvård. - Uppdatera digitalt 
kvalitetsbibliotek och implementering av nya riktlinjer och rutiner. - Chef i 
beredskap vid helg, kvällar och nätter. - Verkställande av beslut boende 9 kap. 
9 § LSS. - Hantering av befintliga avtal och avtalsförlängningar. 2. Följande 
punkter läggs återkommande till under ärendet Information på socialnämndens 
dagordning: - Utveckling av sjukfrånvaro inom nämndens verksamheter. - 
Rekrytera och behålla chefer, vård och omsorgspersonal samt legitimerad 
personal.   

  



 

Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(27) 
Sammanträdesdatum 

2023-02-23 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, MEAN, MAIS, HAJN, CAKK, AAJN, AAGO) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr SN 38-2023 

§ 28 Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Socialnämndens beslut 
 

1. Patientsäkerhetsberättelse för 2022, daterad 2023-02-16, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska arbetet med patientsäkerhet 
varje år sammanställas i en patientsäkerhetsberättelse. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska har sammanställt en patientsäkerhetsberättelse för 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-16 
Patientsäkerhetsberättelse för 2022, daterad 2023-02-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Patientsäkerhetsberättelse för 2022, daterad 2023-02-
16, godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKL, CAKK) 
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Dnr SN 47-2023 

§ 29 Kvalitetsberättelse 2022 

Socialnämndens beslut 
 

1. Kvalitetsberättelse för 2022 noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

I socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete anges att verksamheten varje år bör upprätta en 
sammanhållen kvalitetsberättelse.  

Verksamheten har tidigare år belyst uppföljning och utveckling av 
verksamhetens kvalitet i ett särskilt avsnitt i nämndernas årsbokslut. Detta är 
andra året verksamheten har valt att bryta ut detta avsnitt och övrig information 
om utveckling av verksamhetens kvalitet till ett samlat dokument för 
kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelse 2022 behandlar både socialnämndens 
och vård- och omsorgsnämndens verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-15 
Kvalitetsberättelse 2022, daterad 2023-02-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Kvalitetsberättelse för 2022 noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
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Dnr SN 46-2023 

§ 30 Granskning av kvalitet inom hemvården 

Socialnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2023-02-16 antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ernst & Young AB (EY) har genomfört en granskning på uppdrag av de 
förtroendevalda revisorerna för att bedöma om vård- och omsorgsnämnden har 
säkerställt ett ändamålsenligt arbete med att säkra och utveckla kvalitet inom 
hemvården. Granskningen genomfördes under perioden september 2022 till 
januari 2023 och avser verksamhetsåret 2022. 

Den sammanfattande bedömningen är att vård- och omsorgsnämnden delvis 
har säkerställt ett ändamålsenligt arbete med att säkra och utveckla kvaliteten 
inom hemvården. Granskningen har visat att det finns centrala arbetsprocesser 
och rutiner samt att de är dokumenterade och tillgängliga via intranätet och att 
efterlevnaden av rutiner följs upp genom egenkontroller och intern kontroll. 
Personalens delaktighet i kvalitetsarbetet sker främst genom att följa de riktlinjer 
och rutiner som finns och att rapportera avvikelser när sådana sker. Nämnden 
följer upp och genomför kontroller av kvalitén genom sitt ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete vilket EY anser till stor del är tillräckligt.  

EY har bedömt det vara en brist att nämnden inte har säkerställt brukarnas 
delaktighet i vårdens utförande då det saknas genomförandeplaner och att det 
finns genomförandeplaner som inte är aktuella och/eller att de inte tillräckligt 
tydligt redogör för brukarnas delaktighet eller tydlighet i hur insatserna ska 
utföras. Nämnden bör ta del av resultaten av Socialstyrelsens 
brukarundersökning ”Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboende” för 2022, och genomföra en analys av dess 
resultat vilken kan ligga till grund för nämndens förbättringsarbete.  

Vidare anser EY att nämnden bör utveckla sin interna kontroll dels genom att 
göra mer heltäckande risk- och väsentlighetsanalyser inför valet av 
kontrollmoment dels genom att ta del av uppföljningar gällande den interna 
kontrollen mer frekvent än enbart en gång per år.  

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY vård- och omsorgsnämnden 
att:  

- säkerställa att samtliga brukare har genomförandeplaner och att de som 
sedan tidigare har planer att deras är aktuella,  

- ta del av Socialstyrelsens brukarundersökning ”Undersökningen av äldres 
uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende” för 2022 och 
genomföra en analys som kan ligga till grund för förbättringsarbetet,  
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- genomföra en mer heltäckande risk- och väsentlighetsanalys inom ramen 
för sin interna kontroll för att säkerställa att fler riskområden identifieras och 
bedöms inför valet av kontrollmoment, samt  

- se över behovet av mer löpande information gällande intern kontroll.  

Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning 
av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. 
För var och en av rekommendationerna ska svar lämnas om nämnden håller 
med eller inte, vilka åtgärder som kommer att vidtas och när åtgärderna 
kommer att vidtas. Svar önskas senast 2023-03-31.  

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat 2023-02-16 
Skrivelse från revisionen, daterad 2023-01-24 
Granskningsrapport januari 2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2023-02-16 
antas som nämndens eget och överlämnas till kommunrevisionen. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunrevisionen 
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Dnr SN 08-2023 

§ 31 Remissvar Måltidspolicy med tillhörande 
måltidsriktlinjer för perioden 2023-2028 

Socialnämndens beslut 
 

1. Ordförandes yttrande daterat 2023-02-20 antas som nämndens eget 
och överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden. 

2. Socialnämnden anser att begreppen ”specialkost” och ”anpassad kost” 
förtydligas/definieras i riktlinjerna och policyn.  

Reservationer 

Annelie Johnsson (C), Anneli Persson (S) och Sonja Zielinski (S) reserverar sig 
mot beslutet, till förmån för Annelie Johnsson:s (C) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-14, § 178, att måltidspolicy för 
perioden 2023-2028 samt tillhörande måltidsriktlinjer remitteras till vård- och 
omsorgsnämnden och bildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2023-02-23 
Yttrande, daterat 2023-02-20 
Remissvar, daterat 2023-02-14 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-14, § 178 
Förslag till måltidspolicy för Svalövs kommun 2023-2028, daterad 2022-11-28 
Förslag till måltidsriktlinjer för perioden 2023-2028, daterad 2022-11-28 
Bilaga 1. Förslag till ändringar dokument Måltidspolicy 
Bilaga 2. Förslag till ändringar riktlinjer Sektor utbildning 
Bilaga 3. Förslag till ändringar riktlinjer Sektor vård och omsorg 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD), Betty Rosenqvist (M), Marie Dahlström (KD) och Hans 
Lindström (SD): 1. Ordförandes yttrande daterat 2023-02-20 antas som 
nämndens eget och överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden.  

Annelie Johnsson (C), Anneli Persson (S) och Sonja Zielinski (S): 1. Förslag till 
beslut enligt förslagsskrivelse daterad 2023-02-23. 

Aase Jönsson (KD) Betty Rosenqvist (M), Marie Dahlström (KD) och Hans 
Lindström (SD): 2. Socialnämnden anser att begreppen ”specialkost” och 
”anpassad kost” förtydligas/definieras i riktlinjerna och policyn. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget m.fl. förslag avseende punkt 1 mot Annelie Johnsson 
(C) m.fl. förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförande m.fl. 
förslag.  
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Ordförande tar sedan upp eget m.fl. förslag avseende punkt 2 och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Dnr SN 35-2023 

§ 32 Servicegrad måltidsservice särskilt boende 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2023-02-14 som 
sitt eget.   

Reservationer 

Annelie Johnsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande 
och lämnar skriftlig reservation (se Bilaga 1). 

Sammanfattning av ärendet 

Idag har alla tre kök på Solgården, Ängslyckan och Åsgården varsin kock 
anställd under helgerna. Verksamheten är sårbar vid sjukdom där 
vikarieanskaffning ofta blir en utmaning för att hitta rätt vikarie med kompetens 
för att laga mat och känna till de rutiner som finns. 

Måltidsservice förslag är att centrera tillagning av måltider från 3 kök till 1 kök 
(Solgårdens kök) under helger med undantag för storhelger såsom påsk och jul. 
Maten som servereras kommer att lagas från grunden och hålla samma kvalitet 
som tidigare. Förändringen gör att måltidsservice kan organisera och arbeta i 
våra kök med en annan bemanning vilket blir mindre sårbart vid frånvaro. 

Förslaget innebär inte en kostnadsökning eller försämring men en 
effektivisering i arbetet hos Måltidsservice samt en minskad elförbrukning för 
kommunens 2 övriga kök med 200 stängda produktionsdagar. 

Styrelsen Svalövs Kommunservice AB beslutade 2023-01-26, § 5 att 
1) Yttrande inhämtas från socialnämnden avseende nedanstående förslag: 
a) Den varma huvudmåltiden tillagas och levereras från Solgårdens kök under 
samtliga helger förutom högtider då de tillagas i samtliga boendens kök. 
b) Ängslyckan och Åsgårdens kök samt seniorrestauranger hålls stängda under 
samtliga helger förutom högtider.  
c) Måltidsservice utvärderar resultatet tillsammans med särskilt boende av de 
förändringar som föreslås. 

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat 2023-02-14 
Svalövs Kommunservice AB protokoll, 2023-01-26, § 5 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD), Betty Rosenqvist (M), Marie Dahlström (KD) och Hans 
Lindström (SD): 1. Socialnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2023-
02-14 som sitt eget.   

Annelie Johnsson (C): yrkar avslag på ordförande m.fl. förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer eget m.fl. förslag mot Annelie Johnsson:s (C) förslag och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförande m.fl. förslag.  

Deltar ej 

Anneli Persson (S) och Sonja Zielinski (S) deltar inte i beslutet. 

Protokollsanteckning  

Anneli Persson (S), Sonja Zielinski (S) och Päivi Olsson (S) lämnar följande 
protokollsanteckning: ”Socialdemokraterna saknar en risk och 
konsekvensanalys samt att pensionärsorganisationerna inte varit remissinstans 
trots det är en fråga som rör den åldersgruppen och som framgår reglementet 
att det ska vara.” 

Protokollet ska skickas till: 
Styrelsen Svalövs Kommunservice AB 
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Dnr VON 161-2022 

§ 33 Svar på inkommen fråga från PRO 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden lämnar svar på inkommen fråga från PRO i enlighet 
med förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15. 

Sammanfattning av ärendet 

PRO har till socialnämnden inkommit med en skriftlig fråga angående antalet 
platser i kommunen på våra särskilda boenden. PRO önskar även en 
redovisning av hur sökandesituationen ser ut och eventuella köer till de 
särskilda boendena inom Svalövs kommun.  

Åsgården   30 säbo  8  demens 

Ängslyckan   12 säbo  8 demens 

Solgården   44 säbo  20 demens 

Korttiden   8 platser möjlighet till utökning finns  

Idag kan verksamheten se en ökning av ansökningar till särskilt boende, där 
den största ökningen  är på demensplatser. Under de senaste månaderna har 
verksamheten haft en kö om ca 5-8 personer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-15 
Skriftlig fråga från PRO, daterad 2022-11-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): Socialnämnden lämnar svar på inkommen fråga från PRO i 
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
PRO Svalöv 
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Dnr SN 119-2021 

§ 34 Folkhögskola som åtgärd inom kommunalt 
aktivitetsansvar 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämndens beslut 2021-10-21, § 125 p. 2-3 upphävs. 

Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala aktivitetsansvaret regleras av 9 § 29 kap. skollagen (2010:800). 
Kommuner har en skyldighet att erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de 
ungdomar som inte går i gymnasieskola och saknar gymnasieexamen.  

Folkhögskola som åtgärd inom kommunalt aktivitetsansvar (KAA) är en 
utbildningsfråga men handläggningen för KAA genomförs av social sektors 
enhet för arbete, integration och välfärd. Det är en fråga som lämpar sig för 
samverkan och samsyn.  

Mot bakgrund av det delegerade socialnämnden, 2021-10-21, § 125 och 
bildningsnämnden, 2021-10-12, § 108 beslutanderätt till en tjänsteperson från 
respektive sektor att gemensamt besluta om folkhögskola som åtgärd inom 
KAA. Men vid tiden för socialnämnden och bildningsnämndens ovannämnda 
beslut var det inte, samt är fortsatt inte, möjligt att uppdra två eller fler 
tjänstepersoner att gemensamt besluta i ett ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Sådana beslut är inte förenliga med kommunallagen (2017:725).  

Bildningsnämnden beslutade 2023-01-17, § 7 att nämndens beslut 2021-10-12, 
§ 18, punkt 2), upphävs, samt delegera beslut om deltagande i utbildning på 
folkhögskola som stödåtgärd inom KAA till chef för central elevhälsa. 
Socialnämndens beslut, 2021-10-21, § 125 bör därför ändras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-31 
Bildningsnämndens protokoll 2023-01-17, §7 
Socialnämndens protokoll 2021-10-21, § 125 
Bildningsnämndens protokoll 2021-10-12, § 108 
Kommunallag (2017:725) 
Skollagen (2010:800) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämndens beslut 2021-10-21, § 125 p. 2-3 
upphävs. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
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Kommunförvaltningen (CCAN, DRVC, SAMA, AKSN) 
Bildningsnämnden 
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Dnr SN 17-2023 

§ 35 Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 
 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för socialnämndens 
verksamheter. 

Redovisningen inkluderar myndighetsbeslut mot enskild inom socialnämndens 
verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2023-01-17 – 2022-02-13. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SN 14-2023 

§ 36 Yttrande till IVO om ej verkställt gynnande beslut 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden beslutar att skicka svar på begäran om uppgifter, 
daterad 2023-02-15 till Inspektionen för vård och omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), överväger att ansöka om utdömande 
av särskild avgift hos förvaltningsrätten för ej verkställt beslut i er kommun 
(28 a § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Enligt rapportering av nedan beslut har nämnden som orsak till fördröjning av 
verkställigheten angett att det saknas plats i bostad med särskild service för 
vuxna § 9:9. Därför ska nämnden redovisa underlag i ärendet för att 
Inspektionen för vård och omsorg ska kunna bedöma om dröjsmålet med att 
verkställa beslutet har varit oskäligt långt. 

Ärendet avser - typ av insats: bostad för vuxna 9 § 9 LSS 
Beslutsdatum: 2021-05-26 
Datum för verkställighet: 2022-09-01. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär följande yttrande och handlingar:  

1. En utförlig redogörelse för skälen till dröjsmålet med att verkställa beslutet 
samt kommunens inställning till om den enskilde har fått vänta oskäligt 
länge.  

2. En beskrivning av eventuella insatser som den enskilde erbjudits och 
erhållit under väntetiden samt när detta har skett.  

3. Uppgifter om den enskildes eventuella tidigare insatser från kommunen. 

4. Uppgifter om ansökningsdatum samt datum för när utredningen inleddes 
och avslutades, om det inte framgår av begärda handlingar 

5. En uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för den beviljade 
insatsen i aktuellt ärende. 

6. En uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för eventuella 
insatser som den enskilde erhållit i väntan på att beslutet ska verkställas. 
Ange kostnad per insats. 

7. En redogörelse för på vilket sätt ni planerar er verksamhet så att kö, behov 
av eller pågående sanering/renovering ombyggnation inte hindrar att beslut 
om beviljade insatser i form av bostad för vuxna 9 § 9 LSS kan verkställas 
inom skälig tid.  

Beslutsunderlag 

Svar på begäran om uppgifter, daterad 2023-02-15 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden beslutar att skicka svar på begäran om 
uppgifter, daterad 2023-02-15 till Inspektionen för vård och omsorg. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MEAN, MAIS) 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
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Bilaga 1: § 32 - Servicegrad måltidsservice särskilt boende, 
skriftlig reservation från Annelie Johnsson (C): 

”Det är angeläget att våra särskilda boenden utanför Svalöv även i 
fortsättningen kan erbjuda ett öppet kök där mat tillagas även på helgerna. Att 
dra ner servicegraden för de boende och för allmänhet genom att stänga 
seniorrestaurangerna skapar en mindre livlig verksamhet i huset vilket i sin tur 
har negativa effekter på det sociala måendet för både omsorgstagare och 
personal. Jag ser också risker i att man i förlängningen drar ner ännu mer på 
servicen och verksamheten på boendena och det är förödande för de som 
kommunen är till för, dvs medborgarna. Därför yrkar jag avslag på alla punkter i 
liggande förslag.” 


