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Sammanträdesdatum

2020-02-27

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl. 9.00-9.55, 10.58-11.47
Ajournering kl. 09.55-10.05
Sekretessprotokoll kl. 10.05-10.58

Beslutande

Jennie Hantoft (C), tjg ers för Håkan Andersson (C)
Hans Lindström (SD)
Krister Olsson (S), vice ordförande
Aase Jönsson (KD), ordförande
Ingrid Ekström (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Jenny Ulfvin (SD)
Anneli Persson (S)
Pernilla Ekelund (L), §§ 33-38 i)
Anna Berg von Linde (M)

Övriga deltagare

Mikael Lindberg, socialchef
Helena Johansson, enhetschef, §§ 33-34 och § 38 g-h)
Sara Rävås, nämndsekreterare
Camilla Knobblock, utvecklingsstrateg, § 33
Anna Johnsson, ekonom, § 33
Fatima Cokic, enhetschef öppenvård och boende, § 33
Cesar Vargas, enhetschef stöd- och socialpsykiatriboende, § 33
Hanna Åstrand, enhetschef arbete, integration och välfärd, § 33
Gunnel Fjell, socialrådgivare, §§ 35-36
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Hans Lindström (SD)
Kommunledningskontoret, 2020-03-02 kl. 12.00
§§ 33-38

Sekreterare
Sara Rävås

Ordförande
Aase Jönsson (KD)

Justerare
Hans Lindström (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Sara Rävås
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Beslutad ärendelista
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38

Ekonomisk uppföljning per 2019-12-31 .................................................... 4
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personligt ombud ............. 5
Ansökan om statsbidrag och revidering av socialnämndens
delegationsordning .................................................................................... 6
Svalövs kommuns program för familjefrid 2020-2022 .............................. 8
Meddelanden ............................................................................................. 9
Information............................................................................................... 10

Ärendet ”Ansökan om statsbidrag och revidering av socialnämndens
delegationsordning” lades till vid sammanträdet.
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Dnr SN 17-2019

§ 33 Ekonomisk uppföljning per 2019-12-31
Socialnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning per 2019-12-31 för socialnämnden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten redogör för 2019 års bokslut för socialnämnden. Nämnden visar
totalt en positiv avvikelse om 1 334 tkr jämfört med budget.
För Politisk organisation är avvikelsen i bokslutet jämfört med budget -96 tkr.
Detta beror främst på utbildningsinsatser för den nya nämnden i början av
mandatperioden.
För Social sektor visar bokslutet för 2019 en positiv avvikelse om 1 430 tkr,
främst p.g.a. ett bra nationellt läge på arbetsmarknaden, ökad effektivisering i
arbetet med arbetslösa och ersättningar från Migrationsverket. Tendensen är
ökade kostnader för placeringar (institution) för barn/unga som under året haft
en negativ avvikelse om 3 163 tkr. Den planerade verksamheten har budget i
balans eller ett positivt utfall sett till årsprognos.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-13
Bokslut 2019 för socialnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Ekonomisk uppföljning per 2019-12-31 för
socialnämnden godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK, AAJN)
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Dnr SN 15-2020

§ 34 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med
Personligt ombud
Socialnämndens beslut
1. Svalövs kommun ansöker om statsbidrag för verksamhet med
Personliga ombud motsvarande en halvtidstjänst (0,5 åa) i enlighet med
ansökan daterad 2020-01-31.

Sammanfattning av ärendet
I förordningen (SFS 2013:522) anges att det ytterst är kommunen som inom
ramen för socialtjänsten ansvarar för verksamheten med personligt ombud. I
Svalövs kommun startades verksamhet med personligt ombud upp under 2015
med 0,25 årsarbetare (åa) och året därpå utökades omfattningen till 0,5 åa.
Socialnämnden beslutade 2018 (SN 2018-02-28, § 38) att teckna fortsatt avtal
med Personligt Ombud Skåne (PO Skåne).
Aktuellt ärende avser ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt
ombud motsvarande en halvtidstjänst (0,5 åa). Det personliga ombudet kommer
genom utåtriktad information, besök på mötesplatser och deltagande vid olika
arrangemang fortsätta att verka för att nå personer i målgruppen som kan vara i
behov av stöd. Ombudet kommer fortsätta att säkerställa att personer som
erbjuds stöd tillhör den målgrupp som anges i den förordning som reglerar
verksamheten.
Ombudet kommer på halvtidstjänsten att arbeta med 7-8 aktiva klienter och
under året ha ett flöde (summan av nya, aktiva och avslutade klienter) mellan
11-13 personer. Om kö skulle uppstå kommer personer med brådskande
uppdrag att prioriteras. Ombudet kommer att fortsätta att upprätta skriftliga
överenskommelser utifrån uppdrag med sina klienter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-31
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud, daterad 202001-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Svalövs kommun ansöker om statsbidrag för
verksamhet med Personliga ombud motsvarande en halvtidstjänst (0,5 åa) i
enlighet med ansökan daterad 2020-01-31.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK)
Länsstyrelsen i Skåne län, Enheten för social hållbarhet
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Dnr SN 26-2020, SN 7-2020

§ 35 Ansökan om statsbidrag och revidering av
socialnämndens delegationsordning
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att rekvirera 415 358 kr hos
Socialstyrelsen för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården.
2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att rekvirera 276 905 kr hos
Socialstyrelsen för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk
ohälsa.
3. Socialnämndens delegationsordning kompletteras under avsnitt 3
Ekonomiärenden med en helt ny punkt (punkt 11) med följande lydelse:
Rätt att ansöka om externa medel såsom statsbidrag, bidrag från andra
myndigheter, Sveriges kommuner och Regioner samt Europeiska
socialfonden i ärenden som inte fordrar medfinansiering.
Delegat: socialchef och utvecklingsstrateg.

Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra en stimulanssatsning
under åren 2016–2020 för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och
ungdomsvården. För Svalövs kommun innebär det att kommunen har möjlighet
att rekvirera 415 358 kr för 2020, vilket är det sista året som Socialstyrelsen
fördelar medel till denna stimulanssatsning.
Syftet med statsbidraget är att stärka bemanningen inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Medlen ska avse den sociala barn- och ungdomsvårdens
myndighetsutövande verksamheter och får endast användas för att: öka antalet
socialsekreterare, öka antalet arbetsledare och öka antalet administratörer för
att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med
myndighetsutövning.
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2020 fördela medel till
kommuner för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa.
Syftet är bl.a. att möjliggöra kompetensutveckling för socialtjänstens personal
om psykisk ohälsa bland barn och unga. Det handlar om att öka
förutsättningarna för socialtjänstens personal att uppmärksamma riskfaktorer
och tidiga tecken på psykisk ohälsa och vid behov motivera till insatser inom
hälso- och sjukvården. För Svalövs kommun innebär det att kommunen har
möjlighet att rekvirera 276 905 kr.
Statsbidraget ska användas till att stärka socialtjänstens insatser till barn och
unga som far illa eller riskerar att fara illa, förbättra arbetet mot psykisk ohälsa,
öka socialtjänstens kompetens om barn och unga med psykisk ohälsa samt att
stärka samverkan mellan landsting och kommun när någon behöver både
hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten, men också inom kommunens
egna verksamheter.
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Förvaltningen bevakar kontinuerligt möjligheter till att ansöka om externa medel
såsom statsbidrag (främst från Socialstyrelsen som nyligen har infört en e-tjänst
där kommuner och regioner kan ansöka om statsbidrag), bidrag från andra
myndigheter, Sveriges kommuner och Regioner samt Europeiska socialfonden.
För att effektivisera förvaltningens administration i samband med dessa
ansökningar, i de fall där ansökan inte fordrar medfinansiering från kommunens
sida, föreslås att socialnämndens delegationsordning kompletteras under
avsnitt 3 Ekonomiärenden med en helt ny punkt (punkt 11) med följande
lydelse:

3. Ekonomiärenden
Ärende

Lagrum

11 Rätt att ansöka om externa medel
såsom statsbidrag, bidrag från andra
myndigheter, Sveriges kommuner
och Regioner samt Europeiska
socialfonden i ärenden som inte
fordrar medfinansiering.

Delegat

Anmärkning

Socialchef
Utvecklingsstrateg

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att rekvirera
415 358 kr hos Socialstyrelsen för att stärka den sociala barn- och
ungdomsvården. 2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att rekvirera 276
905 kr hos Socialstyrelsen för att stärka insatserna för barn och unga med
psykisk ohälsa. 3. Socialnämndens delegationsordning kompletteras under
avsnitt 3 Ekonomiärenden med en helt ny punkt (punkt 11) med följande
lydelse: Rätt att ansöka om externa medel såsom statsbidrag, bidrag från andra
myndigheter, Sveriges kommuner och Regioner samt Europeiska socialfonden i
ärenden som inte fordrar medfinansiering. Delegat: socialchef och
utvecklingsstrateg.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK)
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Dnr SN 8-2020

§ 36 Svalövs kommuns program för familjefrid 20202022
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Förslag till program för familjefrid 2020-2022 för Svalövs kommun
antas.

Sammanfattning av ärendet
Svalöv kommuns familjefridsprogram för perioden 2016-2018 (KF 2016-04-25,
§ 63) har nu reviderats och med anledning av detta föreslås föreliggande
program för familjefrid för perioden 2020-2022.
Programmet berör hela kommunen och flera kommunala verksamheter,
eftersom arbetet mot våld i nära relationer, utöver utredning och insatser, ska
innehålla förebyggande och upptäckande arbete. Centrala verksamheter är
kommunens HR-avdelning, skola, vård och omsorg, LSS samt social sektor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-23
Förslag till program för familjefrid 2020-2022, daterat 2020-01-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD) förslag till kommunstyrelsen: 1. Förslag till program för
familjefrid 2020-2022 för Svalövs kommun antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (kommunchef, HR-chef, samtliga sektorschefer)
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Dnr SN 13-2020

§ 37 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr -

§ 38 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nämndsekreterare Sara Rävås informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2020
Januari: 95
b) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2020
Januari: 150
c) Utbetalt försörjningsstöd 2020
Januari: 734 967,00
Socialchef Mikael Lindberg informerar om:
d) Brottsofferjourens verksamhetsberättelse 2019 (Dnr SN 19-2020)
e) Årsrapport, Implementering av ett FACT-team inom allmänpsykiatrin i nära
samarbete med kommunerna Landskrona och Svalöv (Dnr SN 69-2019)
f)

Återrapportering av 2019 års statsbidrag till kommuner och regioner för att
öka kunskapen om hbt-personers situation (Dnr SN 27-2019)

g) Statistik Socialjour 2019 (Dnr SN 21-2020)
h) Statistik Barnahuset Skåne NordVäst 2019 (Dnr SN 20-2020)
i)

Rätt insats, Finsam processuppföljning

j)

Nykraft projektuppföljning 2019

k) Kriscentrums verksamhetsberättelse
l)

Personal- och verksamhetsfrågor

m) Ekonomi
n) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder
o) Flyktingmottagning
p) Orosanmälningar från skolor
q) Utredningstider
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r)

Lex Sarah-anmälan och avvikelser
Protokollet ska skickas till:
-
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