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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 15.52 
Ajournering kl. 15.04 – 15.16 
 

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) 
- (L) 
- (SD) 

Övriga deltagare Helena Johansson, enhetschef myndighetsutövning 
Cecilia Andersson, socialchef §§ 116-128, § 129 a-d, § 130 
Filip Andersson, vik. nämndsekreterare 
Cecilia Beldja-Sjöblom, socialsekreterare §§ 116-123 
 
Camilla Knobblock, utvecklingsstrateg §§ 124-130 
Dalibor Vasic, enhetschef arbete, integration och välfärd §§ 126 – 127, 
§129 a), § 130 
Cecilia Bogarve, verksamhetschef PO Skåne § 129 e 
Stefan Bergklint, personligt ombud PO Skåne § 129 e 
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Utses att justera Hans Lindström (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-09-29 kl. 16.15 

Justerade 
paragrafer §§ 125 - 130  

Sekreterare   

 Filip Andersson  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Hans Lindström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-29 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Filip Andersson  

 
 



 

Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(11) 
Sammanträdesdatum 

2022-09-29 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutad ärendelista 

§ 125 Delårsbokslut tertial 2, augusti 2022 ......................................................... 4 
§ 126 Yttrande uppföljning av 2019 års granskning av socialnämndens 

uppföljning och tillsyn av placerade barn och ungdomar .......................... 5 
§ 127 Remissvar Kulturpolitiskt program 2023-2025 .......................................... 7 
§ 128 Meddelanden ............................................................................................. 9 
§ 129 Information ............................................................................................... 10 
§ 130 Bidrag för flyktingguider och familjekontakter - § 37 a medel för 2022 .. 11 
 
Följande ärenden lades till dagordningen under sammanträdet: 

- § 123 Bistånd i form av familjehemsplacering enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 

- § 130 Bidrag för flyktingguider och familjekontakter - § 37 a medel för 
2022 
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 Dnr SN 25-2022 

§ 125 Delårsbokslut tertial 2, augusti 2022 

Socialnämndens beslut 
 

1. Delårsbokslut tertial 2, augusti 2022 för socialnämnden godkänns.  

2. Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel 
motsvarande 1 500 tkr ur kommunstyrelsens särskilda beredskapspott 
för kostnader för verkställande av kommunstyrelsen beslutade åtgärder 
med anledning av situationen i Ukraina. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för socialnämnden till och med 
den 31 augusti 2022.  

Ekonomisk uppföljning augusti för socialnämndens verksamheter visar på en 
negativ avvikelse om 1 500 tkr för helår 2022. Ekonomiskt utfall till och med 
augusti visar på en negativ avvikelse om 1 028 tkr.  

Fram till och med augusti har socialnämnden bokförda kostnader om 1 500 tkr 
för av kommunstyrelsen beslutade åtgärder för mottagande av Ukrainska 
medborgare. Till dess att socialnämnden erhåller av kommunstyrelsen avsatta 
medel för detta ändamål (KS 2022-03-14, § 57) har socialnämnden en negativ 
avvikelse med motsvarande belopp.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-14 
Delårsbokslut tertial 2, augusti 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Delårsbokslut tertial 2, augusti 2022 för socialnämnden 
godkänns. 2. Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel 
motsvarande 1 500 tkr ur kommunstyrelsens särskilda beredskapspott för 
kostnader för verkställande av kommunstyrelsen beslutade åtgärder med 
anledning av situationen i Ukraina. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, SAGC, MAN) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr SN 91-2018 

§ 126 Yttrande uppföljning av 2019 års granskning av 
socialnämndens uppföljning och tillsyn av 
placerade barn och ungdomar 

Socialnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens yttrande, daterat 2022-09-19, antas som 
socialnämndens eget och överlämnas till revisionen samt till 
kommunstyrelsen för fortsatt behandling.  

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomförs en uppföljning av 
2019 års granskningar. Syftet med uppföljningarna är att identifiera och granska 
vilka åtgärder som vidtagits efter revisorernas rekommendationer. 

En av granskningarna som genomfördes var ”Socialnämndens uppföljning och 
tillsyn av placerade barn och ungdomar”. Syftet var att undersöka om 
socialnämnden i Svalövs kommun hade arbetat vidare med revisionens 
rekommendationer från granskningen som genomfördes år 2012. Nedan 
beskrivs rekommendationerna tillsammans med förvaltningens svar från 
granskningen 2019. Rekommendationerna i granskningsrapporten till 
socialnämnden var: 

• att tydliggöra sin målstyrning så att aktiviteterna går att koppla samman till 
strategierna och de ursprungliga måltalen. Vi rekommenderar även att alla 
målvärdena redovisas i verksamhetsplanen för att på så vis uppnå en tydlig 
koppling mellan verksamhetsplan och bokslut. 

• att dokumentation vid uppföljning av barn och unga fortfarande kan stärkas 
och tydliggöras något genom användandet av standardiserade fraseringar i 
dokumentationen för att synliggöra när uppföljning görs och tillsyn utövas. 

• att arbetet med digitalisering och digital transformation kan stärkas 
ytterligare vilket vi bedömer kan ge socialnämnden ytterligare möjligheter 
att allokera resurser till värdeskapande möten med barn, unga och 
vårdnadshavare/familjehem. 

I skriftligt svar från förvaltningen daterat 22 februari 2019 på 
rekommendationerna angavs följande. Åtgärder i enlighet med revisionens 
rekommendationer pågår. Förvaltningen har tillsammans med nämnden 
påbörjat en dialog om en utvecklad målstyrning för nämndens verksamheter. 
När det är genomfört bedömer förvaltningen att samtliga kontrollmål är 
uppfyllda.  

Skriftligt svar önskas senast den 30 september 2022 på hur 
rekommendationerna från 2019 har genomförts och hur de fungerar. Hur har 
målstyrningen landat? Redovisas målvärdena i verksamhetsplanen? Hur 
arbetar förvaltningen med användandet av standardiserade fraseringar i 
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dokumentationen för att synliggöra när uppföljning görs och tillsyn utövas? Har 
digitaliseringen utvecklats sedan granskningen 2019. I så fall på vilket sätt? 

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat 2022-09-19 
Skrivelse, daterad 2022-06-15 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 69 
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-22 
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens uppföljning och tillsyn av 
placerade barn och ungdomar, inkommen 2019-02-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Förvaltningens yttrande, daterat 2022-09-19, antas som 
socialnämndens eget och överlämnas till revisionen samt till kommunstyrelsen 
för fortsatt behandling. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
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Dnr SN 73-2022 

§ 127 Remissvar Kulturpolitiskt program 2023-2025 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden är positiv till Kulturpolitiskt program 2023-2025. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden beslutade 2022-04-19, § 47 att ge förvaltningen i uppdrag att 
presentera förslag till ny kulturplan med giltighetstid 2023-2025 vid 
bildningsnämndens sammanträde i september 2022. Bildningsnämnden 
beslutade vidare ge förvaltningen i uppdrag att harmoniera ny kulturplan med 
kommunens riktlinjer för styrdokument, antagna av Kommunstyrelsen den 
2022-03-14, § 68. 

Förvaltningen föreslår, i enlighet med Svalövs kommuns riktlinjer för 
styrdokument, att viljeinriktningen i kommunens kulturpolitik istället uttrycks i ett 
program med kulturpolitiska mål som knyter an till kommunens vision samt till 
regional och nationell kulturpolitik. Till programmet kopplas en handlingsplan. 

Bildningsnämnden beslutade 2022-08-16, § 86, att 1) Förslag till kulturpolitiskt 
program, daterat den 5 augusti 2022, remitteras till samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen. Remissvar ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 
30 oktober 2022. 2) Förslag till kulturpolitiskt program, daterat den 5 augusti 
2022, publiceras under remisstiden på kommunens webbplats för möjlighet för 
partier, kulturföreningar, andra kulturaktörer och allmänhet att inkomma med 
synpunkter. 3) Bildningsnämndens beslut 2022-04-19, § 47, ändras på ett 
sådant sätt att förslag till kulturpolitiskt program presenteras vid 
bildningsnämndens sammanträde i november 2022. 

Social sektor är positiv till förslag till Kulturpolitiskt program 2023-2025. 

Beslutsunderlag 

Remissvar, daterat 2022-09-20 
Bildningsnämndens protokoll 2022-08-16, § 86 
Utkast till Kulturpolitiskt program 2023-2025  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden är positiv till Kulturpolitiskt program 
2023-2025. 

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 i beslutet. 
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Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
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Dnr SN 12-2022 

§ 128 Meddelanden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Domar: 

- Lunds tingsrätt, mål B 6453-21 

- Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 9946-22 

- Förvaltningsrätten i Malmö, mål 1877-22 

- Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2954-22 

- Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 10165-22 

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 - 

§ 129 Information 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Dalibor Vasic informerar om: 

a. Ekonomiskt bistånd för perioden augusti 2022 

b. Pågående projekt (Fokus sysselsättning, FINSAM, DIGIPS, 
Länsstyrelsen § 37 A, Digpersonal) 

b) Statistik Socialjouren och Barnahuset 2022-01-01 – 2022-06-30 

c) Ny verksamhetschef öppenvård 

d) Nya avtal med brottsofferjouren och familjerådgivning 

e) Camilla Bogarve och Stefan Bergklint informerar om personligt ombud 
och PO-Skåne 

Beslutsunderlag 

Redovisning av ekonomiskt bistånd augusti 2022 
Statistik Svalöv 2022-01-01 – 2022-06-30 
Statistik Barnahuset 2022-01-01 – 2022-06-30 

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 30-2022 

§ 130 Bidrag för flyktingguider och familjekontakter - § 
37 a medel för 2022  

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialchef uppdras söka bidrag för flyktingguider och familjekontakter § 
37 a medel för 2022. Projektet ska bedrivas parallellt med tidigare 
beviljad ansökan för §37a medel. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar 
etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt 
stöd till ensamkommande barn. Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med 
ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 
familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och 
asylsökande personer. Länsstyrelsen ger ersättning till insatser som bedrivs 
utan vinstsyfte och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med 
en eller flera organisationer. Insatserna ska syfta till något av detta:  

 underlätta etableringen i samhället  skapa nätverk  stödja språkinlärning  
ge socialt stöd till ensamkommande barn. 

Länsstyrelsen Skåne kan fördela ytterligare cirka 3,6 miljoner kronor. Sista 
ansökningsdag är 29 september 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialchef uppdras söka bidrag för flyktingguider och 
familjekontakter § 37 a medel för 2022. Projektet ska bedrivas parallellt med 
tidigare beviljad ansökan för §37a medel. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, DRVC) 

 


