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Närvarolista kommunfullmäktige 

Beslutande 
Parti Namn Parti Namn 
M Per Mattsson, ordförande L Carina Engström tjänstgörande 

ersättare, § 59 
M Sofia Lindbom, tjänstgörande ersättare S Leif Göthed, §§ 60-63 
BP Carin Falck, 1:e vice ordförande, 

justerare 
M Ewa Lennerling, tjänstgörande 

ersättare 
C Eva Magnusson SD Tommy Rosenberg 
S Karl-Erik Evgård, tjänstgörande 

ersättare 
SD Ingrid Pedersen 

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, personalföreträdare 
och tjänstemän) 
Parti Namn   
L Carina Engström, ersättare, §§ 60-63   
SD Eva Borgelin, ersättare   
V Jörgen Persson, insynsplats   
Anna Borgius, socialchef, ansvarig tjänsteman 
Berit Henryson, verksamhetsstrateg, sekreterare 
Maria Danielsson, områdeschef 
Fredrik Palmgren, områdeschef 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Sn § 59  Sn 15.226 

Förslag till Vård och omsorgsplan 2016-2019 
Det föreligger förslag till Vård och omsorgsplan 2016-2019. Planen är kommunens plattform 
för arbetet med äldre, personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgens 
målgrupper. Planen är ett uttryck för den politiska viljeinriktningen för verksamheten. 

Socialchefen och områdescheferna presenterar förslaget till ny vård och omsorgsplan.  

Vård och omsorgsplanen är ett stöd för att kunna planera och utveckla kommunens vård och 
omsorg utifrån framtida behov. Planen beskriver de områden som särskilt kommer att behöva 
beaktas i framtiden.  

Vård och omsorgsplanen är även ett dokument där medarbetarna kan hämta stöd för sitt 
arbete samt vägledning för vilka frågor som ska prioriteras.   

Ett 50-tal brukare, anhöriga, chefer och medarbetare och ledamöter i socialnämnden har 
deltagit i så kallade fokusgrupper om framtida vård och omsorg i Svedala kommun. Fokus-
gruppernas resultat, framtida behov inom Vård och omsorg och prioriterade områden har 
under våren presenterats och diskuterats i socialnämnden.  

Pensionärsråd och anhörigföreningarna har varit referensgrupper 

Socialnämnden står inför utmaningar som innebär ökad omfattning av insatser, men som 
också kräver nytänkande, utveckling av kvalitetsarbetet och förmåga att använda kommunens 
resurser på ett effektivt sätt. 

Förslaget är presenterat i samverkansgrupp Vård och omsorg 2016-06-08. 

Den föreslagna planen avses ersätta den förra planen för 2012-2015 som antogs i kommun-
fullmäktige 2012-03-13. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna,  

att eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas till socialchefen senast 2016-08-15, samt 

att förslag till Vård och omsorgsplan 2016-2019 ska tas upp för beslut vid socialnämndens 
sammanträde 2016-08-25. 

__________  
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Sn § 60  Sn 16.07 

Tillägg till Intern kontrollplan för socialnämnden 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22, § 25, att uppdra åt samtliga nämnder att se över sin 
information kring pågående avtal enligt punkt 7 om avtalsuppföljningen. 

Reglemente 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: 

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

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

1. Ledningsgruppen för Vård och omsorg väljer ut förslag på kontrollmål utifrån en 
väsentlighets- och riskbedömning.  

2. Förslaget antas av nämnden. 
3. Vård och omsorg följer upp kontrollmålen och redovisar resultat av uppföljningen 

på nämndens sammanträde 22 september.  
4. Nämnden ska rapportera resultat av uppföljningen till kommunstyrelsen senast den 

30 september. 

Socialnämnden beslutade 2016-01-21, § 3, att godkänna framlagt förslag till intern kontrollplan 
för 2016 för socialnämnden. Enligt beslutad kontrollplan ska följande 
regler/rutiner/instruktioner följas upp 2016: 

1) Att det i avtal med konsulentstödda familjehem framgår avtalslängd, parter och regler 
kring underleverantörer, vad som händer vid avvikelse från avtal och vid tvist och hur 
uppföljning av avtal ska gå till. 

2) Att avgift debiteras vid placering av barn/unga i familjehem/HVB-hem. 
3) Att fakturor från utförare av personlig assistans gällande sjuklöner överensstämmer 

med regelverk. 
4) Att fakturor från utförare vid placeringar enligt SoL och LSS överensstämmer med 

beslut. 
5) Att beslutade insatser enligt LSS verkställs enligt beslut. 

Forts 
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Forts       Sn 16.07 

Sn § 60 

Med anledning av kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, föreligger att socialnämndens intern 
kontrollplan för 2016 kompletteras med följande: 

6) Att göra uppföljning av avtalstroheten genomtemot de ramavtal som nämnden 
ansvarar för samt kontrollera att gällande inköpspolicy efterlevs.  

Socialnämnden beslutar 
att ställa sig bakom framlagt förslag med komplettering till intern kontrollplan 2016 för social-
nämnden, samt 

att överlämna beslutet till kommunstyrelsen.  

__________  
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Sn § 61   

  

Vård och omsorg informerar 
Vård och omsorg informerar om: 

 - Förslag till handlingsplan för utebliven leverans av dosdispenserade läkemedel.  

 - Nytt hälso- och sjukvårdsavtal är beslutad i kommunfullmäktige. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 

  



7(8) 

SOCIALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-06-09 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Sn § 62   

Delegerade ärenden 
Socialnämnden har delegerat viss beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt 
socialnämndens delegationsförteckning, antagen i socialnämnden 2015-03-05, § 25 (ffs 4:09). 

Anmälan av följande delegationsbeslut till socialnämnden 2016-05-19: Delegerade ärende 
enligt listor sidnr 226-254 för perioden 2016-05-01- 2016-05-30. Delegerade ärenden för 
perioden finns tillgängliga vid sammanträdet. 

Socialnämnden beslutar 
att lägga delegationsbeslut sidnr 226-254 till handlingarna. 

__________ 
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Sn § 63   

Skrivelser och meddelanden 
Kommunfullmäktige 

- Kf § 67 ks § 92, Instiftande av ett ”äldrepris” i Svedala kommun 

Kommunstyrelsen 

- Ks § 85 Risk och sårbarhetsanalys (RSA) för Svedala kommun 2015-2018 
- Ks § 100 Översyn av planer, program och policies som är antagna av 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

Socialnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

__________ 

 


	Sn sid 1 2016-06-09
	Anslagsbevis

	Socialnämnden 2016-06-09
	Närvarolista kommunfullmäktige
	Beslutande
	Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, personalföreträdare och tjänstemän)

	Förslag till Vård och omsorgsplan 2016-2019
	Socialnämnden beslutar

	Tillägg till Intern kontrollplan för socialnämnden
	Socialnämnden beslutar
	Socialnämnden beslutar

	Delegerade ärenden
	Socialnämnden beslutar

	Skrivelser och meddelanden
	Socialnämnden beslutar



