
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(15) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-27 
  

  

  

 

Plats och tid Lingonet, Svalöv, kl. 13.30 – 15.34 
Ajournering kl. 14.49 – 14.59 
 

Beslutande Katja Wennerlund (C) 
Hans Lindström (SD) 
Krister Olsson (S), vice ordf. 
Aase Jönsson (KD), ordf. 
Anna Berg von Linde (M) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- (C) 
Jenny Ulfvin (SD) 
Sonja Zielinski (S) 
Åza Lundqvist (L) 
- (SD) 

Övriga deltagare Filip Andersson, vik. nämndsekreterare 
Cecilia Andersson, socialchef 
Helena Johansson, enhetschef myndighetsutövning 
Cecilia Beldja-Sjöblom, socialsekreterare §§ 131 – 135  
Camilla Knobblock, utvecklingsstrateg §§ 131 – 146 a-f)  
Alexandra Gocan, utvecklingssekreterare §§ 131 – 146 a-f) 
 
Dalibor Vasic, enhetschef arbete, integration och välfärd § 146 f)  
Hanna Hammar, socialrådgivare § 146 g) 
 

 
  



 

Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(15) 
Sammanträdesdatum 

2022-10-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Utses att justera Katja Wennerlund (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-10-28 kl. 13.00 

Justerade 
paragrafer §§ 138 - 146 

Sekreterare   

 Filip Andersson  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Katja Wennerlund (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-27 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Filip Andersson  
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Beslutad ärendelista 

§ 138 Uppföljning intern kontrollplan socialnämnden 2022 ................................ 4 
§ 139 Riskanalys inför intern kontroll 2023 ......................................................... 6 
§ 140 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom individ- och 

familjeomsorg ............................................................................................ 7 
§ 141 Synpunkten, återrapportering för kvartal 3 2022 ...................................... 8 
§ 142 Uppföljning av plan privata utförare .......................................................... 9 
§ 143 Remissvar ny bredbandsstrategi för Svalövs kommun .......................... 11 
§ 144 Politikerjour v. 44 ..................................................................................... 13 
§ 145 Meddelanden ........................................................................................... 14 
§ 146 Information ............................................................................................... 15 
 
§ 135 Beslut om restriktioner i umgänge enligt 14 § 2 st. 1 p. lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (sekretess) lades till 
dagordningen under sammanträdet. 
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Dnr SN 133-2021 

§ 138 Uppföljning intern kontrollplan socialnämnden 
2022 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

2. Socialnämnden bedömer att den interna kontrollen enligt 
kommunallagen (2017:725) 6 kap, 6 §, andra stycket, är tillräcklig. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade 2021-12-16, § 152, att plan för intern kontroll 2022 
för socialnämnden antas. De särskilda kontrollmoment som är aktuella för 
socialnämndens verksamheter under 2022 är ekonomiskt bistånd, 
behörighetskontroll, samordnad individuell plan (SIP) och dokumentation i 
enlighet med socialtjänstlagen.  

Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning. Under 2022 har kontroller 
genomförts varje kvartal för ekonomiskt bistånd utan anmärkning. Internkontroll 
har även skett för behörighetskontroll och samordnad individuell plan (SIP) utan 
anmärkning.  

Dokumentationen i de granskade ärendena utredning barn och unga är av god 
kvalitet och följer SoSFS 2014:5 i hög utsträckning. De skillnader som 
uppmärksammats kan enheten arbeta vidare med under 2023. Dessa bedöms 
inte ha inneburit någon risk eller konsekvens för den enskilde. När det gäller 
dokumentationen i vuxenutredningar kan enheten arbeta vidare med 
dokumentationen så att man följer SoSFS 2014:5. Trots bristerna som 
uppmärksammats så görs bedömningen att de inte att föranlett någon risk eller 
konsekvens för den enskilde. 

Öppna insatser behöver arbeta vidare på dokumentationen så att man följer 
SoSFS 2014:5. Verksamheten gör bedömningen att de brister som 
uppmärksammats inte har utgjort någon risk eller konsekvens för den enskilde.  

När det gäller dokumentationen i ärenden ekonomiskt bistånd finns det överlag 
väl dokumenterat vilka handlingar som inkommit i ärendena. Det går dock att 
konstatera att det inte finns anteckningar från de samtal och besök som ägt rum 
i samtliga av ärendena utan de har skrivits in rakt i beslutsunderlaget vilket gör 
det svårare att följa dem. Sammanfattningsvis kan enheten arbeta vidare med 
dokumentationen för att följa SoSFS 2014:5 men de brister som har 
uppmärksammats bedöms inte ha utgjort någon risk eller konsekvens för den 
enskilde.  

Verksamheten avser att arbeta vidare med motsvarande dokumentations-
granskning i enlighet med SoSFS 2014:5 under 2023, bland annat genom 
kollegiegranskning som ett lärande i arbetet.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-19 inkl. bilagor Blankett granskning av 
ekonomiskt bistånd, behörighetskontroll, samordnad individuell plan och 
dokumentation i enlighet med socialtjänstlagen 
Socialnämndens protokoll 2021-12-16, § 152 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Informationen noteras. 2. Socialnämnden bedömer att 
den interna kontrollen enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap, 6 §, andra 
stycket, är tillräcklig. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, HAJN, CAKK) 
Kommunstyrelsen  
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Dnr SN 91-2022 

§ 139 Riskanalys inför intern kontroll 2023 

Socialnämndens beslut 
 

1. Information om riskanalys inför intern kontroll 2023 noteras. 

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. 

Verksamheten har nu genomfört en riskanalys - bruttorisklista - vilken 
presenteras på nämndens sammanträde för dialog och ställningstagande till 
vilka prioriteringar av kontrollmoment som ska ske under 2023.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-17 
Policy för intern kontroll - antagen av KF 2021-12-20, § 29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Information om riskanalys inför intern kontroll 2023 
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 36-2022 

§ 140 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut 
inom individ- och familjeomsorg  

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 3 2022 finns inga beslut att rapportera.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-04 

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 SN 01-2022 

§ 141 Synpunkten, återrapportering för kvartal 3 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 3 2022 inkom en synpunkt för socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-10 

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 91-2022 

§ 142 Uppföljning av plan privata utförare 

Socialnämndens beslut 
 

1. Uppföljning av plan för privata utförare 2022 noteras.   

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunallagen (2017:725) (KL) har kommuner möjlighet att 
lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare 
(3 kap. 12 § KL). Om kommunen väljer att göra så och genom avtal lämnar över 
en kommunal angelägenhet till en privat utförare är det fortfarande kommunen 
som har det yttersta ansvaret. Kommunen ska se till att möjlighet finns, samt 
vidta åtgärder, för att kontrollera och följa upp verksamheten. Genom avtalet 
ska kommunen även tillförsäkra sig information vilken möjliggör att allmänheten 
ges insyn i den överlämnade verksamheten (10 kap. 9 § KL). 

Kommunfullmäktige antog 2020-11-30, § 231, ett kommunövergripande 
program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 
(KS 355-2019). I programmet åläggs varje nämnd att ta fram en plan för när 
och på vilket sätt avtal och verksamhet med privata utförare ska följas upp. 
Planen ska antas i samband med den interna kontrollplanen och revideras vid 
behov. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen för att sedan anmälas till 
kommunfullmäktige.  

Socialnämnden beslutade 2021-02-25, § 24, att anta plan för uppföljning av 
privata utförare för socialnämndens verksamheter. 

För socialnämndens verksamheter kan privata utförare vara aktuella i samband 
med placeringar i individärenden. Beslut om individuella insatser till klienter följs 
alltid upp av ansvarig socialsekreterare. 

Socialnämndens ansvar när det gäller uppföljning är att de har det yttersta 
ansvaret för den enskilda placeringen och det är nämnden som beslutar i alla 
frågor som innefattar myndighetsutövning. Uppföljning av den enskilda 
placeringen redovisas till nämnden minst var sjätte månad i samband med att 
vården övervägs. Vid uppföljning av placerade barn och unga läggs särskilt 
fokus på barnets/den unges behov och situation. 

Vid avvikelser meddelar socialsekreterare till enhetschef som i sin tur meddelar 
detta till Skånes kommuner. Under 2022 har det inte varit någon avvikelse.  

Socialnämnden upphandlade under 2020 utförare för familjerådgivning med 
start 2021 tillsammans med ett antal kommuner inom Familjen Helsingborg. 
Social sektor besökte under 2021 rådgivningen fysiskt på plats och var nöjd 
med den verksamhet som bedrevs. Under 2021 hade familjerådgivningen totalt 
27 ärenden från Svalövs kommun. Av dessa avslutades 12 ärenden under 2021 
och 15 ärenden var kvarvarande till 2022. Totalt genomfördes 82 samtal under 
2021 med 50 personer. Familjerådgivningen redovisar statistiken till 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (www.mfof.se). 

http://www.mfof.se/
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Verksamheten har under 2022 haft kontakt med familjerådgivningen. 
Nuvarande avtal gäller till och med den 31 december 2022 och diskussioner om 
förlängning av avtalet pågår. Avtalet kan förlängas upp till två (2) år, ett (1) år i 
taget, med oförändrade villkor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-17 
Socialnämndens protokoll 2021-02-25, § 24 
Plan för uppföljning av privata utförare 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Uppföljning av plan för privata utförare 2022 noteras.   

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, HAJN) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr SN 89-2022 

§ 143 Remissvar ny bredbandsstrategi för Svalövs 
kommun 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden är positiv till förslaget om ny bredbandsstrategi för 
Svalövs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 om att anta en bredbands- 
strategi för Svalövs kommun. Strategin hade en inriktning som sträckte sig till år 
2020. Under hösten 2021 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en 
ny bredbandsstrategi vilket skulle redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott 
senast i samband med utskottets ordinarie sammanträde i mars 2022. På grund 
av pandemi och flyktingmottagande i början av 2022 fattades beslut om att 
förslag till ny bredbandsstrategi ska föreslås till utskottets ordinarie möte i 
september 2022. 
 
Den nya bredbandsstrategin föreslås gälla under perioden januari 2023- 
december 2025. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-20, § 58, 
att 1) Förslag till ny bredbandsstrategi remitteras till berörda instanser. 
2) Remissvar skall vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast 
den 9 november 2022. 
 
Sektor vård och omsorg/LSS samt social sektor är positiv till förslag till förslaget 
om ny bredbandsstrategi för Svalövs kommun. 

Beslutsunderlag 

Remissvar, daterat 2022-10-17 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-20, § 58 
Förslag till ny bredbandsstrategi Svalövs kommun daterad 15 september 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD) och Anna berg von Linde (M): 1. Socialnämnden är positiv 
till förslaget om ny bredbandsstrategi för Svalövs kommun. 

Beslutsgång 

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

Deltar ej 

Krister Olsson (S) och Katja Wennerlund (C) deltar inte. 

Protokollsanteckning   

Katja Wennerlund (C): målet ska vara 100 % istället för 95%.  
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Dnr 66-2022 

§ 144 Politikerjour v. 44 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

I socialnämndens delegationsordning finns det beslut som både 
socialnämndens ordförande och vice ordförande har delegation på. Det är 
ärenden enligt LVU och LVM som ibland kräver snabba beslut och som då 
fattas av ordförande eller vice ordförande om nämnden inte hinner 
sammanträda.  

När ordförande är ledig tjänstgör vice ordförande i dennes ställe. 
Socialnämnden informeras angående ordförandes frånvaro under perioden 
2022-10-28 – 2022-11-06, samt att vice ordförande tjänstgör som vanligt i 
dennes ställe.  

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, HAJN, CABM) 
Samtliga förtroendevalda i socialnämnden 
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Dnr - 

§ 145 Meddelanden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Domar: 

- Lunds tingsrätt, mål nr B 3747-22 

- Lunds tingsrätt, mål nr B 6453-21 

- Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 10165-22 

Anmälda beslut: 

- KS 220912 § 221 – Mål och budget 2023, plan 2024-2025 – remissvar 

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 - 

§ 146 Information 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Ekonomiskt bistånd 

b) Lex Sarah (Dnr SN 88-2022 , VON 83-2022) 

c) Familjerådgivning 

d) Utredning av klagomål SiS (Dnr SN 81-2022) 

e) Brottsofferjouren verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 
2022 (Dnr SN 83-2022) 

f) Statistik och info kring arbetslöshet och arbetsmarknad i Svalövs 
kommun 

g) Efter Barnförhöret  

h) Rekryteringar 

i) Socialnämndens sammanträde den 15 december 2022 är flyttad till 14 
december 2022, kl. 13.30  

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: 
- 
 
 


