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Dnr -  

§ 7 Information 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Cecilia Andersson, socialchef/tf. sektorchef vård och omsorg/LSS informerar 
om: 

a) Nämndens verksamhetsområden  
b) Lantlyckan 
c) Rapporteringssystemet KIA 
d) Uppföljning nivåsystem hemvård 
e) Operation Hygge 
f) Avvikelsestatistik läkemedel 
g) Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) nationella granskning av 

särbo. 
h) Inspektionen för vård och omsorg (IVO), IVO överlämnar klagomål på er 

verksamhet Dnr 3.4.2-47126/2022-3, meddelad 2022-12-16 (dnr VON 
174-2022) 

i) Rekrytering av personal 
j) Ekonomiskt bistånd 
k) Vårdsamverkan Skåne, Informationsmaterial till förtroendevalda och 

tjänstepersoner i  Region Skåne och i de skånska kommunerna (SN 19-
2023) 

l) Boendekö 
Monica Ingves, verksamhetschef LSS informerar om: 

m) LSS organisationen 

Alexandra Gocan, kvalitetskoordinator informerar om: 

n) Lex Sarah (VON 01-2023) 
o) Sekretess inom socialtjänsten (dnr VON 159-2022) 

Helena Johansson, tf. verksamhetschef individ- och familjeomsorg informerar 
om : 

p) Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Beslut dnr 3.1.2-47695/2022-3, 
meddelad 2022-12-21 (dnr SN 94-2022) 

Camilla Kindahl, MAS informerar om:  

q) Hemsjukvårdsteam. 

Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef; Ida Thrane, kostchef; och Leena 
Törnfeldt, enhetschef Ängslyckan informerar om: 

r) Måltidspolicy med tillhörande måltidsriktlinjer för perioden 2023-2028  
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Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 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 - 

§ 8 Meddelanden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälda beslut: 

- KF 221128 § 168 - Mål och budget 2023 med plan 2024-2025 
- KF 221219 § 189 - Reglementen för styrelse och nämnder, Sveriges 

Kommuner och Regioner (gemensamma bestämmelser) – Politisk 
organisation 

- SBN 221214 § 178 - Måltidspolicy med tillhörande måltidsriktlinjer för 
perioden 2023-2028 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 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 60-2022 

§ 9 Budget 2023, plan 2024 för socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Budget 2023, plan 2024-2025 för socialnämnden fastställs.  

2. Socialchef, tillika tf sektorchef vård och omsorg/LSS, uppdras söka de 
statsbidrag som finns angivna i avsnitt 5 i Budget 2023, plan 2024-2025 
för socialnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Mål och budget 2023, plan 2024-2025 fastställdes av kommunfullmäktige 2022 
11-28, § 168. Socialnämnden har nu att fastställa internbudget 2023 för sina 
verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-09 
Budget 2023, plan 2024–2025 för socialnämnden, daterad 2023-01-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska  
Larsson (SD): 1. Budget 2023, plan 2024-2025 för socialnämnden fastställs. 2. 
Socialchef, tillika tf sektorchef vård och omsorg/LSS, uppdras söka de 
statsbidrag som finns angivna i avsnitt 5 i Budget 2023, plan 2024-2025 för 
socialnämnden. 

Beslutsgång 

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

Deltar ej 

Anneli Persson (S), Sonja Zielinski (S), Annelie Johnsson (C) deltar inte i 
beslutet. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, MEAN, MAIS, HAJN, EVLT, SAGC) 
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Dnr VON 141-2022 

§ 10 Återrapportering ekonomi i balans 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden noterar återrapporteringen av förvaltningens arbete 
med att få en ekonomi i balans.  

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2022-11-23, § 91, att förvaltningen 
uppdras till nästkommande vård- och omsorgsnämnd återkomma med en 
rapport om förvaltningens arbete med att få en ekonomi i balans. Rapporten 
ska innehålla en prognos för vilka effekter det pågående arbetet förväntas 
resultera i för år 2023. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2022-12-14, § 100, att 1) inte godkänna 
återrapporteringen av arbetet med att få en ekonomi i balans. 2) Förvaltningen 
uppdras till nästkommande vård- och omsorgsnämnd återkomma med en 
rapport om förvaltningens arbete med att få en ekonomi i balans. Rapporten 
ska innehålla en prognos för vilka effekter det pågående arbetet förväntas 
resultera i för år 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-13 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-12-14, § 100 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-06 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-11-23, § 91 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden noterar återrapporteringen av 
förvaltningens arbete med att få en ekonomi i balans. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, MEAN, MAIS, EVLT) 
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Dnr SN 91-2022/VON 140-2022 

§ 11 Plan för intern kontroll 2023  

Socialnämndens beslut 
 

1. Ärendet bordläggs till socialnämndens nästa ordinarie sammanträde. 

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 
matrisen nedan. 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. 

Utifrån genomförd riskanalys - bruttorisklista – föreslår 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. 
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Beslutsunderlag 

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. Ärendet bordläggs till socialnämndens nästa ordinarie 
sammanträde. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, MEAN, MAIS, HAJN, CAKK, AAJN, AAGO) 
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Dnr SN 01-2023 

§ 12 Samarbetsavtal avseende städtjänster åt Svalövs 
kommun, Socialnämnden 2023-2025 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden godkänner Samarbetsavtal avseende städtjänster åt 
Svalövs kommun, Socialnämnden 2023-2025, daterat 17 januari 2023. 

2. Socialnämnden bemyndigar socialchef/tf. vård- och omsorgschef att 
underteckna avtalet.  

Sammanfattning av ärendet 

Samarbetsavtal avseende städtjänster mellan Svalövs kommun, 
socialnämnden och Svalövs kommunservice AB. Avtalet omfattar tjänster inom 
Lokalvård åt Svalövs kommun enligt uppdragsbeskrivning. 

Uppdraget innefattar samtliga kostnader för arbetets utförande såsom löner, 
sociala avgifter, städmaterial, maskiner, arbetsledning och försäkringar. 
Beställaren står för allt förbrukningsmaterial medan leverantören står för 
hantering. 

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2025-12-31. Avtalet 
förlängs sedan med ett (1) år i sänder efter särskild överenskommelse mellan 
köpare och säljare. Överenskommelse om förlängning skall träffas senast sex 
(6) månader före avtalstidens utgång.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-17 
Samarbetsavtal avseende städtjänster åt Svalövs kommun, Socialnämnden 
2023-2025, daterad 2023-01-17 
Bilaga 2: Uppdragsbeskrivning gällande städtjänster från Städverksamheten till 
Socialnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden godkänner Samarbetsavtal avseende 
städtjänster åt Svalövs kommun, Socialnämnden 2023-2025, daterat 17 januari 
2023. 2. Socialnämnden bemyndigar socialchef/tf. vård- och omsorgschef att 
underteckna avtalet. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CAN, MSDG, SNLN)  
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Dnr SN 16-2023 

§ 13 Samarbetsavtal avseende Måltider åt Svalövs 
kommun 2023-2025 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden godkänner Samarbetsavtal avseende Måltider åt 
Svalövs kommun 2023-2025, daterad 17 januari 2023. 

2. Socialnämnden bemyndigar socialchef/tf. vård- och omsorgschef att 
underteckna avtalet.  

Sammanfattning av ärendet 

Samarbetsavtal mellan Svalövs kommun Sektor: Social, LSS och Svalövs 
kommunservice AB avseende tjänster inom Måltidsservice enligt 
uppdragsbeskrivning (Bilaga 1).  

Uppdraget innebär bland annat tillagning och distribution av måltider: frukost, 
lunch, kvällsmål samt kaffemål till Åsgården, Ängslyckan och Solgården.  

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2025-12-31. Avtalet 
förlängs sedan med ett (1) år i sänder efter särskild överenskommelse mellan 
köpare och säljare. Överenskommelse om förlängning skall träffas senast sex 
(6) månader före avtalstidens utgång. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-17 
Samarbetsavtal avseende Måltider åt Svalövs kommun 2023-2025, daterad 
2023-01-17 
Bilaga 1 Uppdrag avseende köp och distribution av måltider till Sektor Social, 
Korttids och Dagvård, daterad 2023-01-17 
Bilaga 2 Priser avseende köp och distribution av måltider 2023, daterad 2023-
01-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden godkänner Samarbetsavtal avseende 
Måltider åt Svalövs kommun 2023-2025, daterad 17 januari 2023. 2. 
Socialnämnden bemyndigar socialchef/tf. vård- och omsorgschef att 
underteckna avtalet. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CAN, MSDG, SNLN) 
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Dnr SN 06-2023/VON 120-2022 

§ 14 Yttrande granskning av effekter av avtalet om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- 
och sjukvården i Svalövs kommun 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2023-01-13 som 
sitt eget.  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2016 fastställdes en överenskommelse mellan Region Skåne och de 
skånska kommunerna om ansvarsfördelning och utveckling av hälso- och 
sjukvården i Skåne. Samtliga skånska kommuner har undertecknat avtalet. 

Under 2022 har KomRedo på uppdrag av kommunernas och regionens 
revisorer genomfört en granskning av avtalet. Granskningen har genomförts i 
Region Skåne och i 16 av Skånes kommuner, bland annat i Svalövs kommun. 
Den aktuella granskningen syftar till att bedöma om Svalövs kommun uppnår 
de mål och syften som anges i avtalet.  

KomRedo:s sammanfattande bedömning är att avtalet sammantaget inte 
efterlevs fullt ut och att parterna inte uppnår de mål och syften som anges i 
avtalet. Det finns en hög ambition i kommunen att leva upp till avtalets 
målsättningar, men inom flera delar av avtalet med dess bilagor bedöms 
efterlevnaden inte fungera helt tillfredsställande. KomRedo bedömer att avtalet 
sammantaget inte efterlevs fullt ut och att Svalövs kommun inte fullgjort sitt 
ansvar enligt avtalet. 

Pandemin har påverkat kommunens arbete negativt och har medfört att 
utvecklingsarbetet inom bland annat rehabilitering avstannat. Kommunen 
framför också att pandemin haft en stor påverkan på förutsättningarna för en 
ändamålsenlig samverkan. 

KomRedo bedömer att avtalsefterlevnaden inte är tillfredsställande inom flera 
avtalsområden. Detta gäller främst Rehabilitering, Habilitering, Egenvård samt 
Personer med psykisk funktionsnedsättning. Kommunens bedömning är att 
bristerna i första hand finns hos regionen. 

Kommunen anger att de inte fattat några specifika beslut eller vidtagit några 
specifika åtgärder för att uppnå de mål och syften som anges i huvudavtalet. 
Granskningen visar dock att brister finns i flera avtal och överenskommelser 
och att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att komma till rätta med dessa 
brister. KomRedo bedömer att Svalövs kommun inte har fullgjort sitt ansvar 
enligt avtalet och att det brister i vidtagna åtgärder avseende samtliga delar i 
avtalet, för att uppnå de mål och syften som anges i avtalet. 

KomRedoss bedömning är att vård- och omsorgsnämnden i Svalövs kommun 
inte har gjort en ändamålsenlig och inte heller dokumenterad uppföljning av 
avtalet. Uppföljningsansvaret som anges i avtalet har inte genomförts. 
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KomRedo kan samtidigt konstatera genom bland annat minnesanteckningar 
från lokala och delregionala möten att avtalet och dess olika delar noga följts på 
det lokala planet och i regionala samverkansorgan där aktuella 
problemområden har tagits upp för diskussion och förändringar har föreslagits. 

KomRedo noterar att kommunen bedömer att målsättningarna för avtalets 
samtliga fyra utvecklingsområden inte alls har nåtts och KomRedo har inte 
underlag för att göra någon annan bedömning. KomRedo bedömer att 
målsättningarna med utvecklingsområdena inte nåtts i kommunen och att 
arbetet med utvecklingsområdena inte fungerar tillfredställande för att uppnå 
målsättningarna. 

KomRedo’s rekommendation är att   

- vård- och omsorgsnämnden som ansvarig nämnd lyfter problematiken 
kring olika områden i avtalet som redovisas i granskningen till lokala, 
delregionala och centrala samverkansorgan i syfte att åstadkomma att 
åtgärder vidtas för att förbättra avtalets efterlevnad. 

- förutsättningar skapas för att åtgärder vidtas för att förbättra avtalets 
efterlevnad. Därutöver behöver en systematisk uppföljning av avtalet 
införas. 

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat 2023-01-13 
Revisionsrapport granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 
2023-01-13 som sitt eget. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, MEAN, MAIS, CAKL, CAKK) 
Kommunrevisionen 
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Dnr SN 01-2022 

§ 15 Synpunkten, återrapportering för individ- och 
familjeomsorgen för kvartal 4 2022 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur 
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen via 
Synpunktshanteraren på www.svalov.se, alternativt på för ändamålet avsedd 
blankett, ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje 
kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

Under kvartal 4 2022 inkom inga synpunkter för socialnämnden, individ – och 
familjeomsorgen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-09 

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: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, AAGO) 
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Dnr VON 75-2022 

§ 16 Synpunkten, återrapportering för vård- och 
omsorg/LSS för kvartal 4 2022 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur 
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen via 
Synpunktshanteraren på www.svalov.se, alternativt på för ändamålet avsedd 
blankett, ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje 
kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

Under kvartal 4 2022 inkom 3 synpunkter för socialnämnden, vård – och 
omsorg/LSS, via Synpunktshanteraren och via andra kanaler.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-09 

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: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, AAGO) 
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Dnr SN 36-2022 

§ 17 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut 
inom individ- och familjeomsorgen 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har rapporteringsskyldighet att för varje kvartal redovisa ej 
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). Besluten ska även rapporteras till revisionen och 
kommunfullmäktige kvartalsvis.  

För kvartal 4 2022 finns inga beslut att rapportera inom individ- och 
familjeomsorgen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-02 

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: 
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen 
Kommunförvaltningen (CCAN, HAJN, CAKK) 
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Dnr VON 72-2022 

§ 18 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut 
inom vård och omsorg samt LSS 

Socialnämndens beslut 
 

1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg, 
avseende gynnande ej verkställda beslut registrerade, pågående eller 
avregistrerade hos IVO, kvartal 4 2022, godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger en sammanställning av gynnande ej verkställda beslut enligt 9 § lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (rapportering enligt 28 f g 
§§ (LSS)) och ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(SoL), som har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg. Besluten ska 
även rapporteras till revisionen och kommunfullmäktige kvartalsvis. 

För kvartal 4 2022 finns sex gynnande ej verkställda beslut inom vård och 
omsorg samt tre gynnande ej verkställda beslut inom LSS.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och 
omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut registrerade, pågående eller 
avregistrerade hos IVO, kvartal 4 2022, godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen 
Kommunförvaltningen (CCAN, MEAN, MAIS, CAKK) 
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Dnr VON 156-2022 

§ 19 Val av ledamöter till Rådet för funktionshindrade 
och pensionärer 2023-2026 

Socialnämndens beslut 
 

1. Representanter till Rådet för funktionshindrade och pensionärer för 
perioden 2023-2026 utses i enlighet med föreningarnas förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Organisationer som finns representerade i Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer ska samma år det är val till kommunfullmäktige lämna förslag på 
ledamöter och ersättare, vilket framgår av rådets reglemente KF 2016-10-31, § 
120. Förslag ska vara vård- och omsorgsnämnden tillhanda senast 1 
december.  

Under rådets senaste sammanträde den 19 augusti 2022 informerades 
representanterna i rådet att inkomma med förslag till vård- och 
omsorgsnämnden. Den 23 november 2022 skickades en påminnelse ut till 
föreningarna. Åtta föreningar har inkommit med förslag till representanter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Representanter till Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer för perioden 2019-2023 utses i enlighet med föreningarnas förslag. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (FPAN, MAN, CCAN) 
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Dnr SN 53-2018 

§ 20 Val av ersättare till näringslivsrådet 

Socialnämndens beslut 
 

1. Till ersättare i näringslivsrådet utses Anneli Persson (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns näringslivsråd är ett organ för samråd och ömsesidig 
informationsutbyte mellan företrädare för företag i Svalövs kommun och 
kommunens styrelse och nämnder. 

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Ordförande och vice 
ordförande i näringslivsrådet ska vara en ledamot ur kommunstyrelsens 
presidium. Dessa poster väljs av kommunstyrelsen separat. Ordinarie 
ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med ordföranden för 
samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden och socialnämnden är 
ledamöter i näringslivsrådet. Ersättare för ledamöterna utses men deltar endast 
då ordinarie ledamot inte kan delta.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Till ersättare i näringslivsrådet utses Anneli Persson (S). 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, HAAD) 
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Dnr SN 15-2023 

§ 21 Utbildning – Socialrätt för politiker 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämndens ledamöter, ordinarie och ersättare, medges rätt att 
delta i Pikus utbildning ”Socialrätt för politiker” den 16 februari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

PIKU har inkommit med ett erbjudande om utbildning till nyvalda politiker i 
socialnämnden. Utbildningen ”Socialrätt för politiker” går igenom grundläggande 
lagstiftning, rättstillämpning och författningslag.  

Kursens ges digital och innehåller bland annat:  

- Juridiska utgångspunkter i SoL, LSS och tvångsvården.  

- Lagstiftning om ansvar och villkor inom socialtjänsten – kommunens 
ansvar, praktisk innebörd av begrepp, samt delegation, jour och 
beredskap för ordförande och presidium 

- Förslag om ny SoL, äldreomsorg och förändringar i LSS, 

- Sekretess och intressant praxis.  

Kursen genomförs digitalt den 16 februari 2023, kl. 08:30-13:15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämndens ledamöter, ordinarie och ersättare, 
medges rätt att delta i Pikus utbildning ”Socialrätt för politiker” den 16 februari 
2023. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Nämndens ledamöter 
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Dnr SN 17-2023 

§ 22 Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 
 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för socialnämndens 
verksamheter. 

Redovisningen inkluderar bland annat myndighetsbeslut mot enskild inom 
socialnämndens verksamheter samt beslut som delegerats till socialnämndens 
individ- och familjeutskott.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-12-06 – 2023-01-16. 
Delegationsbeslut från perioden 2022-12-06 - 2023-01-16, antal beslut per typ 
och månad mot enskilda inom socialnämndens verksamheter 

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: 
- 
 


