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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-04-09 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Beslutande             
 

Parti Namn 
M Per Mattsson, ordförande 
M Staffan Widell 
BP Carin Falck, 1:e vice ordförande  
C Eva Magnusson  
S Torbjörn Sköld, 2:e vice ordförande, justerande 
S Leif Göthed 
MP Ann Engqvist 
SD Ingrid Pedersen 
SD Gunnel Landgren 

 
Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, tjänstemän) 
M  Ewa Lennerling, ersättare  
M Anne Jönsson, ersättare 
FP Carina Engström, ersättare 
S Charlotte Persson, ersättare 
S Karl-Erik Evgård, ersättare 
SD Tommy Rosenberg, ersättare 
V Jörgen Persson, insynsplats 
 Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman 
 Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 

 Bengt Persson, ekonom, §§ 32-34  
 Fredrik Palmgren, områdeschef Individ och familjeom-          
 sorg, LSS och Socialpsykiatri, §§ 32-33 
 Anita Persson, medicinska ansvarig sjuksköterska, §§ 32-36 
Joakim Thuresson, kvalitetsstrateg, §§ 32-38 

  
 

Partibeteckningar  
M Moderata samlingspartiet 
S Socialdemokraterna 
SD Sverigedemokraterna 
FP Folkpartiet 
BP Barapartiet 
MP Miljöpartiet 
C Centerpartiet 
V Vänsterpartiet 
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 32 Dnr sn 15.89  
 
Kvalitetsbokslut 2014 
 
Det föreligger ”Kvalitetsbokslut 2014 Vård och omsorg”.  
 
Kvalitetsbokslut är ett led i att systematiskt utvärdera och förbättra Vård  
och omsorgs verksamheter. Syftet med dokumentet är att på ett kort och 
sammanfattande vis redovisa stora delar av det kvalitetsarbete som 
genomförts under 2014 samt att följa upp hur arbetet har förlöpt vad gäller 
de förbättringsförslag som föreslogs i kvalitetsbokslut 2013.  

 
För de som önskar att fördjupa sig finns tillgång till flera av 
undersökningarna i sin helhet under Vård och omsorg/Kvalitet på 
www.svedala.se och i 2014 års verksamhetsberättelser för respektive 
område. 
 
Kvalitetsstrategen redogör för kvalitetsbokslutet.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna ”Kvalitetsbokslut 2014 Vård och omsorg”. 
 
__________ 

http://www.svedala.se/
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Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 33 
 
Svar på fråga om flyktinghandläggning av ensamkommande 
barn och ungdomar 
 
Ann Engqvist, MP, frågade 2015-03-05 om Svedala kommuns övergripande 
flyktinghandläggning. Vård och omsorg ansvarar för ensamkommande barn 
och ungdomar. 
 
Socialnämnden beslutade att Vård och omsorg besvarar frågan om 
ensamkommande barn och ungdomar vid socialnämndens sammanträde 
2015-04-09.     
 
Områdeschef Individ och familjeomsorg svarar på frågan om ensam-
kommande barn och ungdomar i Svedala kommun.  

 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-04-09 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 34 
 
Budgetuppföljning 3 månader för Vård och omsorg 2015 
 
Preliminär budgetuppföljning 3 månader för Vård och omsorg 2015 
presenteras. Ärendet behandlas ånyo vid socialnämndens sammanträde 
2015-05-07. 

 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-04-09 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 35 Dnr sn 15.90  
 
Information om Patientsäkerhetsberättelse för  
vårdgivare 2014 
 
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659) att gälla. 
Enligt den nya lagen ska vårdgivaren dokumentera sitt patientsäkerhets-
arbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska skrivas senast den 1 
mars varje år och omfatta föregående kalenderår.  
 
Syftet är att vårdgivaren (kommunen) får bättre kontroll över verksamhetens 
patientsäkerhetsarbete och att Socialstyrelsen kan lättare utföra tillsyn av 
verksamheten. Syftet är även att kommunens samlade patient-
säkerhetsberättelse, som sammanställs av medicinskt ansvarig sjuksköter-
ska, ska finnas tillgänglig för de som önskar ta del av den.  
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska redogör för kommunens ”Patient-
säkerhetsberättelse för vårdgivare, år 2014”. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
__________ 
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-04-09 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 36 
 
Vård och omsorgs arbete med kvalitetsarbete, hälso- och 
sjukvårdsfrågor och information  
 
Kvalitetsstrateg, medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetsstrateg 
inom Vård och omsorg informerar om sina uppdrag. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
__________  
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   Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 
 

 2015-04-09 

 
 
 
 

 
Justerandens sign  Utdragsbestyrkande 

Sn § 37 Dnr sn 15.61 
 
Förslag till övergripande mål och verksamhetsmål för 
socialnämnden 2016-2018 
 
Socialnämnden beslutade 2015-03-05  att anta övergripande mål för 
socialnämnden för 2016-2018 och att överlämna dem till budgetberedningen 
via ekonomienheten: 
 
1) Medborgarens möjlighet att känna delaktighet och att leva ett självständigt liv 

främjas genom att erbjudas god omsorg och insatser av hög kvalitet.  
 

2) Genom öppenhet och tydliga prioriteringar vet medborgaren vad hon eller 
han kan förvänta sig av Vård och omsorg.  

 
Budgetberedningen har gått igenom inkomna förslag från nämnderna. 
Budgetberedningen har beslutat följande: 
 
Alla mål ska utgå ifrån tre strategiska områden som bereds av kommun-
styrelsen och som föreslås enligt följande: 
 
- Kommunen ska planera för en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt. 
 
- Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och 

medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott 
bemötande. 

 
- Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin 

är i balans med fokus på kärnverksamheterna. 
 

Nämndernas mål på hög strategisk nivå ska benämnas övergripande mål. 
 

Budgetberedningen föreslår följande avseende socialnämndens över-
gripande mål: 

 
1) Medborgaren ska känna delaktighet och ha möjlighet att leva ett självständigt 

liv genom att erbjudas god omsorg och insatser av hög kvalitet.  
 

2) Detta mål skickade budgetberedningen åter till socialnämnden för 
omformulering och specificering utifrån de tre strategiska områden. 

 
Forts 
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Socialnämnden 
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Forts 
Sn § 37 
 
Socialnämndens övergripande mål 
 
Socialnämndens presidium föreslår följande övergripande mål för socialnämnden:  
 
1) Medborgaren ska känna delaktighet och ha möjlighet att leva ett självständigt 

liv genom att erbjudas god omsorg och insatser av hög kvalitet. 
 
Socialnämndens verksamhetsmål 
 
Socialnämndens presidium föreslår följande fyra verksamhetsmål:  
 
1) Verksamheten ska ha en förebyggande inriktning. 

 
2) Myndighetsutövningen ska vara effektiv och rättssäker med medborgaren i 

fokus. 
 

3) Medborgaren ska få rätt insats med bästa möjliga resultat. 
 

4) Medborgaren ska vara nöjd med den insats som hen har fått. 
 
Förslag till övergripande mål och verksamhetsmål ska behandlas på 
budgetberedningens sammanträde 2015-04-15.  

 
  Socialnämnden beslutar 
 

  att anta föreliggande övergripande mål för socialnämnden 2016-2018,   
 
  att anta föreliggande verksamhetsmål för socialnämnden 2016-2018, 
  samt 
 

att överlämna förslag till övergripande mål och verksamhetsmål för 
socialnämnden 2016-2018 till budgetberedningen via ekonomienheten.  
 
__________ 
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Socialnämnden 
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 Sn § 38 Dnr sn 15.58 
 
Intern kontrollplan för socialnämnden 2015 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-23 att uppdra åt bl a socialnämnden 
att utföra intern kontroll enligt reglementet för intern kontroll och redovisa 
uppföljningen till kommunstyrelsen senast 2015-08-31.  
 
Vård och omsorg har framlagt förslag till intern kontrollplan för 2015 för 
socialnämnden.   
 
Reglementet för intern kontroll (Svedala kommuns Författningssamling 
4:18) syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, det vill säga att de med rimlig grad av 
säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås: 
 
1) ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
2) tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
3) efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

 
Enligt reglementet ska nämnden varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Följande steg sker i denna process: 

 
- Ledningsgruppen för Vård och omsorg väljer ut förslag på kontrollmål utifrån 

en väsentlighets- och riskbedömning.  
 

- Förslaget antas av nämnden. 
 

- Nämnden ska rapportera resultat av uppföljningen till kommunstyrelsen senast 
2015-08-31.  

 
Socialnämnden beslutar  
 
att godkänna framlagt förslag till intern kontrollplan för 2015 för 
socialnämnden. 
 
__________ 
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Sn § 39 Dnr sn 15.49 
 
Återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap 18 § 
Alkohollagen 
 
Sturup Park Golfklubb, Borravallen AB, organisationsnummer 556514-
3871 anmälde 2015-02-24 om upphörande av serveringstillstånd enligt 9 
kap 11 § Alkohollagen eftersom att verksamheten upphört. Verksamheten 
upphörde 2014-03-14 på egen begäran. 

 
Socialnämnden beslutar  
 
att enligt 9 kap 18 § Alkohollagen återkalla serveringstillstånd enligt 8 kap 2 
§ Alkohollagen för Sturup Park Golfklubb, Borravallen AB, 
organisationsnummer 556514-3871, då tillståndet ej längre utnyttjas. 
 
__________ 
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Sn § 40 Dnr sn 15.54 
 
Återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap 18 § 
Alkohollagen 
 
Jan af Ekenstam, 440218-5070 anmälde 2015-03-03 om upphörande av 
serveringstillstånd enligt 9 kap 11 § Alkohollagen eftersom att 
verksamheten på Yddinge Wärdshus upphört sedan fyra år tillbaka. 
Verksamheten upphörde på egen begäran. 

 
Socialnämnden beslutar  
 
att enligt 9 kap 18 § Alkohollagen återkalla serveringstillstånd enligt 8 kap 2 
§ Alkohollagen för Jan af Ekenstam, 440218-5070 på Yddinge Wärdshus, 
då tillståndet ej längre utnyttjas. 
 
__________ 
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Sn § 41 
 
Vård och omsorg informerar  
 
Socialchefen informerar om: 
- Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn inom Individ och                     

        familjeomsorg, under våren 2015 
- Rapportering enligt Lex Sarah  

   
Socialnämnden beslutar 

 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
__________ 
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Sn § 42 
 
Delegerade ärenden 
 
Föreliggande delegerade ärenden avser delegationsförteckningen för 
myndighetsnämnden för socialtjänst och skola. Ny delegationsordning för 
socialnämnden träder i kraft 2015-04-01. 

 
Lagrum Övergripande för IFO, Äldreomsorg, LSS och Socialpsykiatri 
14 kap 7 § SoL Anmälan om missförhållande (Lex Sarah)     C.1 
24 f § LSS 
3 kap 5 § Patient- Anmälan om vårdskada (Lex Maria)      C.2 
säkerhetslag 
 
2 kap 14 § TF Beslut om avslag på begäran om utlämnande av handling    D.1 
6 kap 2-4 §§ OSL 
10 kap 14 § OSL 
12 kap 2 § OSL 
 Firmatecknare, arkivfrågor rörande gallringsplaner    E.1-E.2 
 
 
 Yttranden och uppgiftslämnande 
39 § § KKL Yttrande körkortsärende       7.1 
3 kap 6 15 kap Upplysningar i vapenärende       7.2 
RPSFS 
11§ LuL Yttrande till åklagaremyndigheten gällande unga lagöverträdare   7.7 
31 & 33 §§ LuL Yttrande till åklagaremyndigheten (unga under 15 år)    7.8 
32 kap 1 § BrB Yttrande till allmän domstol i brottmål      7.9 
6 kap 11-12 §§ Anmälan respektive uppgiftslämnade angående smittskydd   7.12-7.13 
Smittskyddslag 
6 § lag om person- Lämna upplysningar till domstol, åklagare m fl     7.17 
utredning i brottmål 
12 kap 10 § SoL Brott mot underårig        7.18 
10 kap 21 § OSL 
12 kap 10 § SoL Polisanmälan angående brott mot egna verksamheten    7.19 
10 kap 2 § OSL 
 Rutinmässiga yttranden       7.26 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 Forts 
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 Forts 
 Sn § 42 
 
 Övrigt gällande myndighetsövning 
10 kap 2 § SoL Beslut att utse myndighetsnämndes ombud     8.1 
ÄB, begravningslag Dödsboanmälan, gravsättning       8.4–8.5 
9 kap 4 § SoL Nedsättning/eftergift av ersättningsskyldighet eller skuld    8.8–8.7 
24 § FvL Prövning om överklagan kommit in i rätt tid     8.10 
3 kap 10 § KL 
10 kap 1-2 §§ SoL Överklagande och yrkande om inhibition     8.11-8.12 
6 kap 33-34 §§ KL  
SoL, FvL, KL Yttrande till högre rätt gällande SoL och LSS-beslut    8.13 
8 kap 1 § SoL, 6 kap 1 § SoF Beslut om ersättning vid behandling      8.20 
2 kap 10 § SoL Överflyttning från annan kommun/mottagande från annan    8.24 
16 kap 18 § SFB Underrätta FK om att barnbidrag ska utbetalas till famhem   8.15 
106 kap 38 § SFB Underrätta FK uppbärande av sjukpenning     8.21 
     
 Individ och familjeomsorg 
SoL   
4 kap 1§, 2 §, 5 § SoL Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd     2.1–2.4 
9 kap 1 §, 2 § SoL Beslut om återkrav enligt 4 kap 1 § och 2 § SoL/eftergift    2.4–2.6 
4 kap 2 § SoL Beslut om bistånd enligt 4 kap 2 § SoL      2.4 
4 kap 2 § SoL  Begravningskostnad, hyresskuld, skuldsanering, borgensärende,   2.3–2.4 
4 kap 1 § SoL Hem för vård eller boende, fam hem. Ersättning till familjehem   3.1, 3.8,  
           3.10, 3.12 
4 kap 1 § SoL Beslut om upphörande av bistånd i hem för vård eller boende   3.4 
4 kap 1 § SoL Tillfällig vistelse i jour- eller akuthem, utrustning    3.7, 3.13 
 Beslut om köp av plats i annan kommun/annan vårdgivare   3.9 
4 kap 1 § SoL Kontaktperson/familj (beviljade/upphörande, arvodering)    3.15-3.21   
 utrustning), öppenvård, tränings-jourlägenhet 
8 kap 1 § SoL Avgift från förälder med barn under 18 år     3.22 
11 kap 1 § SoL Beslut om utredning        1.1-1.6 
 
SoF 
5 kap 3 § SoF Anmälan/avanmälan till överförmyndare om god man/förvaltare   6.18–6.19 
5 kap 3 § SoF Anmälan förvaltning av underårigs egendom     6.20 
5 kap 2 § SoF Målsägarbiträde till underårig       8.23 
 
LVU 
§ 4, 6, 8, 9, 11, 13, LVU-ärenden        4.1–4.24 
14, 21, 22, 24, 26, 
27, 30, 31, 32, 43 
 
LVM   
§ 7, 9, 11, 13, 18, LVM-ärenden        5.1–5.9 
45, 46 
  

      Forts 
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       Forts  
       Sn § 42       
  

Föräldrabalken 
 Godkännande av faderskapsbekräftelse      6.1 

Faderskapsutredning        6.1–6.4 
Lämna upplysningar till domstol      6.6-6.7  
Utse utredare i vårdnads-, boende och umgängesärenden    6.8  
Godkänna/ej godkänna avtal       6.9–6.10 
Godkännande av avtal gällande underhållsbidrag     6.12 
Medgivande/återkallelse gällande adoption     6.13–6.14 
    

Lagrum Äldreomsorg, funktionsnedsättning och LSS 
 Övergripande gällande utredning, yttranden och överklaganden m.m. 
 
11 kap 1 § SoL Beslut om utredning        9.1 
27 § FvL Omprövning av beslut       9.2 
24 § FvL Prövning om överklagan kommit in i rätt tid     9.4 
10 kap 1-2 §§ SoL Överklagande och yrkande om inhibition      9.5 
3 kap 10 § KL 
6 kap 33-34 §§ KL 
10 kap 1-2 §§ SoL Yttrande till högre rätt, överklagande      9.6-9.8 
27 § LSS 
3 kap 10 KL   
6 kap 33-34 §§ KL 
12 kap 10 § SoL Polisanmälan angående brott mot egna verksamheten    9.10 
 

Äldreomsorg och funktionsnedsättning 
11 kap 1 § SoL Beslut om utredning        9.1 
4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd (hemtjänst, särskilt boende, stöd    9.2-9.3 
 för boende och sysselsättning) 
4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd (korttidsvistelse)      10.6 
 Beslut om köp av plats i annan kommun/annan vårdgivare   10.7 
4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd (dagverksamhet, ledsagning, kontaktperson)   10.8–10.10 
8 kap 2 § SoL Beslut om avgift och jämkning av avgift     10.13 
4 kap 2 § SoL Beslut om bistånd enligt 4 kap 2 § SoL      10.14 
 
 LSS 
LSS LSS-ärenden         11.1–11.25 
6 kap 6 § SoL Beslut om medgivande av familjehem      11.13 
 
 Färdtjänst och riksfärdtjänst 
Lag om färdtjänst &            12.1–12.5 
Lag om riksfärdtjänst 
 
  
  
 Forts 
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  Forts 
Sn § 42 
 
Förskola och skola 

SL, SkF, GyF & VuxF           13.1–13.6  
FVL Övrigt gällande myndighetsutövning      14.1–14.3 6  
       
 
 Socialnämnden beslutar 
 

att lägga delegationsbeslut för tiden 2014-12-01—2015-03-31 till 
handlingarna. 
 
__________  
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Sn § 43 
 
Skrivelser och meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 
- Kf § 39 Ks § 50 Riktlinjer för serveringstillstånd i Svedala              

       kommun 
- Kf § 40 Ks § 51 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
- Kf § 42 Ks § 59 Antagande av gemensamma riktlinjer för                

       betalningsansvar vid externa placeringar för socialtjänst och skola 
 
Sveriges Kommuner och Landsting – SKL 
- Bostad först – ett nytt sätt att tänka 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
- Tillsynens viktigaste iakttagelser under verksamhetsåret 2014 
 
Socialstyrelsen 
- Socialstyrelsens lägesrapport 2015 
- Statsbidrag som kompensation för kostnader för fritidspeng enligt   

       socialtjänstlagen (2001:453) 
   
  Socialnämndens ordförande 
  -  Ordförandens tack för uppvaktning på högtidsdag 

 
Skrivelser och meddelanden för påseende under sammanträdet 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
- Tillsynsrapport – De viktigaste iakttagelserna inom tillsyn och        

        tillståndsprövning verksamhetsåret 2014 
 
Socialstyrelsen 
- Lägesrapport 2015 – Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och  

       sjukvård och socialtjänst -  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. 
 
__________ 
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