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Dnr SN 3-2017 

§ 31 Bokslut 2017 

Socialnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning per 2017-12-31 för Socialnämnden noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för 2017 års bokslut för Socialnämnden. Avvikelsen i 
bokslutet jämfört med budget är för Politisk organisation -109 tkr, Individ- och 
familjeomsorg 3 220 tkr och Arbetsmarknad 8 tkr. Total avvikelse för nämnden 
är 3 119 tkr jämfört med budget. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-13 
Uppföljning och prognos Socialnämnden 2017-12-31. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S): 1. Ekonomisk uppföljning per 2017-12-31 för Socialnämnden 
noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AAJN, JEMO) 
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Dnr SN 98-2017 

§ 32 Intern budget 2018 med plan 2019-2020 

Socialnämndens beslut 
 

1. Budget 2018 för socialnämnden godkänns.  

Deltar ej 

Håkan Andersson (C) och Ingrid Ekström (SD) deltar ej i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2018 med plan 2019-2020, 
fastställdes av kommunfullmäktige 2017-11-27, § 161. Kommunförvaltningen 
har tagit fram förslag till budget 2018 för socialnämndens verksamheter. 
Budgeten innehåller av kommunfullmäktige beslutade mål, visare och 
ekonomiska ramar för verksamheterna. 

Under 2017 har kvalitets- och utvecklingsenheten, som är en övergripande 
enhet inom sektor social omsorg, bildats. Samtliga övergripande tjänster inom 
sektor social omsorg är organiserade under vård- och omsorgsnämnden och så 
även denna enhet. Enheten har skapats för att kunna ge en samordnad och ett 
effektivt användande av stödresurser inom sektorn och syftar till att säkerställa 
kvaliteten inom sektorns verksamheter/ekonomi. Enhetens uppdrag är att stödja 
hela sektor social omsorg, vilket innebär att enheten är till gagn för båda 
nämnderna. Budgetmedel 2018 omfördelas från socialnämnden, IFO, till vård- 
och omsorgsnämnden, för två befintliga administrativa tjänster. Den föreslagna 
budgeten innefattar överföring av medel från socialnämnd till vård- och 
omsorgsnämnd om 1 461 tkr. Nämnden har begärt överföring av dessa medel 
för beslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-15 
Budget 2018 för socialnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S): 1. Budget 2018 för socialnämnden godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AAJN, JEMO) 
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Dnr SN 29-2018 

§ 33 Överföring av medel på grund av ändrade 
dispositioner 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
 

1. Nämnden begär överföring av 1 461 tkr i budgetmedel till vård- och 
omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2018 med plan 2019-2020, 
fastställdes av kommunfullmäktige 2017-11-27, § 161. Kommunförvaltningen 
har tagit fram förslag till budget 2018 för socialnämndens verksamheter. 
Budgeten innehåller av kommunfullmäktige beslutade mål, visare och 
ekonomiska ramar för verksamheterna. 

Under 2017 har kvalitets- och utvecklingsenheten, som är en övergripande 
enhet inom sektor social omsorg, bildats. Samtliga övergripande tjänster inom 
sektor social omsorg är organiserade under vård- och omsorgsnämnden och så 
även denna enhet. Enheten har skapats för att kunna ge en samordnad och ett 
effektivt användande av stödresurser inom sektorn och syftar till att säkerställa 
kvaliteten inom sektorns verksamheter/ekonomi. Enhetens uppdrag är att stödja 
hela sektor social omsorg, vilket innebär att enheten är till gagn för båda 
nämnderna. Budgetmedel 2018 omfördelas från socialnämnden, IFO, till vård- 
och omsorgsnämnden, för två befintliga administrativa tjänster. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-15 
Budget 2018 för socialnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S): 1. Nämnden begär överföring av 1 461 tkr i budgetmedel till 
vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AAJN, JEMO) 
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Dnr SN  

§ 34 Uppdrag socialnämnden 2018 

Socialnämndens beslut 
 

1. Föreslagna uppdrag för 2018 inom Socialnämndens verksamheter 
Individ- och familjeomsorg och Arbetsmarknadsenheten fastställs.    

Sammanfattning av ärendet 

Tre av kommunfullmäktiges mål för 2018 är riktade till Socialnämnden; 

KF mål 5 

Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen. 

KF-mål 6 

Vara en attraktiv arbetsgivare. 

KF-mål 9 

Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.  

Sektor Social Omsorg har av Socialnämnden fått i uppdrag att genomföra en 
översyn av nämndens befintliga uppdrag kopplade till 
kommunfullmäktigemålen.   

2017-09-20 presenterades förslag till nya uppdrag för Socialnämnden med 
uppföljning 2017-10-18 enligt följande; 

Mål 5 

Genom delaktighet skapa en tydlig och tillgänglig information/dialog om vår 
verksamhet med medborgarna.  

Mål 6 

Vi ska skapa en enkel, tydlig och sektorsövergripande värdegrund i som är ett 
verktyg i vardagen.  

Det ska finnas en tydlighet i varje medarbetares roll och ansvar.  

Främja kompetensutvecklingen.  

Mål 9 

Medborgaren skall få stöd och råd utifrån egen förmåga, behov och ansvar. 

Verksamheterna skall arbeta med hemmabaserade insatser när så är möjligt. 

Arbeta tvärsektoriellt med tidiga insatser för barn och unga. 

Bedriva ett aktivt mångfalds- och integrationsarbete.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Uppdrag Socialnämnden 2018”, daterad 2018-02-09 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S): 1. Föreslagna uppdrag för 2018 inom Socialnämndens 
verksamheter Individ- och familjeomsorg och Arbetsmarknadsenheten 
fastställs.    

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JEMO) 
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Dnr SN 31-2018, KS 19-2018 

§ 35 Svar över granskning av kommunens 
flyktingmottagning 

Socialnämndens beslut   
 

1.  Föreliggande yttrande antas.  

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1.  Granskningsrapporten och yttrandet noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs revisorer har i enlighet med revisionsplan 2017 genomfört en 
granskning i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en 
ändamålsenlig hantering av flyktingmottagandet. Granskningen har genomförts 
av Alf Wahlgren och Emma Ekstén från PWC. Resultatet av granskningen 
framgår av bilagd revisionsrapport daterad januari 2018.  

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna 
har en ändamålsenlig hantering av flyktingmottagandet. Efter genomförd 
revision och granskningens samtliga kontrollmål görs bedömningen att 
kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt har en ändamålsenlig 
hantering av flyktingmottagandet.  

Följande kontrollmål har bedömts; 

 
Kontrollmål 

Bedömning 
 

Styrelsen och nämnderna har i sitt budgetarbete beaktat 
effekterna av flyktingmottagandet.  

Uppfyllt  

En inventering har genomförts och en plan för 
bostadsförsörjningen avseende flyktingmottagandet har 
upprättats.  

Uppfyllt  

 En lokal överenskommelse avseende roller och ansvar har 
upprättats mellan kommunen och andra aktörer.  

Uppfyllt  

Etableringsplaner har upprättats för de som erhållit 
uppehållstillstånd för bosättning i kommunen.  

Uppfyllt  

 

Revisorerna har beslutat översända rapporten till kommunstyrelsen, vård- och 
omsorgsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande 
samt till kommunfullmäktige för kännedom.  

Förvaltningen har inget att erinra mot eller tillföra granskningsrapporten, varför 
yttrande lämnas utan föreslagna åtgärder.  
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Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-28 
Revisionsrapport – Granskning hantering av flyktingmottagning i Svalövs 
kommun, daterad januari 2018  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S):  

Socialnämndens beslut: 1. Föreliggande yttrande antas.  

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:  
1. Granskningsrapporten och yttrandet noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (JEMO, CAKK, SEPN, MAIS) 



 

Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(17) 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr SN 33-2018, KS 398-2016 

§ 36 Remissvar Lokalförsörjningsprogram med 
detaljerad plan 2017 till 2022 med utblick till 2030 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden ställer sig bakom ”Lokalförsörjningsprogram med 
detaljerad plan 2017 till 2022 med utblick till 2030” och överlämnar 
yttrandet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2016-12-05 förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 
en strategisk lokalförsörjningsplan för tidsperioden 2017 till 2037, med 
detaljerad plan för de första fem åren och en utblick på ca 20 år.  
 
Under arbetets gång har det resulterat i ett dokument med benämningen 
Lokalförsörjningsprogram med detaljerad plan 2017 till 2022 med utblick till år 
2030. Tidsperioden stannar vid 2030 då tillgänglig befolkningsprognos inte 
sträcker sig längre.  
 
Kommunens befolkning ökar med cirka 100 personer per år. Att kommunen 
förväntas få fler invånare kommer främst påverka planeringen av antalet 
förskoleplatser, ny grundskola samt olika boendelösningar för nyanlända och 
ensamkommande flyktingungdomar. Även andelen äldre i behov av 
vård och omsorg tenderar att öka. För att möta detta behov planerat och 
kostnadseffektivt, är ett lokalförsörjningsprogram ett viktigt 
planeringsunderlag inför denna lokalanskaffning. 
Detta program ger förutsättningar för att med god framförhållning kunna planera 
och strukturera kommunens samlade lokalbehov i ett nuläge samt i ett 
långsiktigt perspektiv. Underlaget utgör verktyg för att kunna bedöma framtida 
investeringsbehov samt kommunens samlade lokalkostnader. Programmet ska 
användas av nämnder och styrelser i det årliga arbetet i samband med 
kommunens strategiska plan- och budgetprocess. 
 
2017-11-20 redovisades programmet för Kommunstyrelsens arbetsutskott som 
återremitterade programmet till förvaltningen för skyndsam komplettering av 
idrottshallar, bibliotek och samlingslokaler. Denna komplettering utfördes under 
december 2017 och januari 2018 och en reviderad version upprättades, daterad 
2018-01-15. Justerade sidor är 4, 8 och 10 och nya sidor är 50 till 55 samt 83 
och 84. 
 
2018-01-29 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att berörda nämnder 
samt rådet för funktionshindrade och pensionärer, skall ges möjlighet att yttra 
sig om Lokalförsörjningsprogram 2017 till 2022, med utblick till 2030, daterat 
2018-01-15.  
 
Lokalförsörjningsprogrammet har tagits fram under ledning av sektorn för 
Samhällsbyggnad. Uppgiftslämnare från sektor social omsorg har i huvudsak 
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varit enhetschef/utvecklingsstrateg Camilla Knobblock, men även respektive 
verksamhetschef samt socialchef har deltagit i arbetet. Underlag har 
fortlöpande lämnats och sektorn har fortlöpande givits möjlighet att revidera 
programmet samt komplettera uppgifterna. Bedömningen är att 
lokalförsörjningsprogrammet visar socialnämndens samlade lokalbehov i ett 
nuläge samt i ett långsiktigt perspektiv.   
 
Socialnämnden har nu möjlighet att yttra sig och förvaltningen föreslår att 
nämnden ställer sig bakom ”Lokalförsörjningsprogram 2017 till 2022 med 
utblick till 2030”.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Yttrande Lokalförsörjningsprogram 2017 till 2022 med utblick 
till 2030”, daterad 2018-02-15 
Lokalförsörjningsprogram 2017 till 2022 med utblick till 2030, reviderad 
upplaga, daterad 2018-01-15.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S): 1. Socialnämnden ställer sig bakom 
”Lokalförsörjningsprogram med detaljerad plan 2017 till 2022 med utblick till 
2030” och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JEMO, MSDG, MNVR) 



 

Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(17) 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr SN 1-2017 

§ 37 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut 
inom individ- och familjeomsorgen 

Socialnämndens beslut 
 

1. Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg, 
avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 4 2017 för individ 
och familjeomsorg, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 
och kommunrevisionen. 

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 4 2017 finns inga beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningen förslagsskrivelse, 2018-01-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S): 1. Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och 
omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 4 2017 för individ 
och familjeomsorg, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen 
Kommunförvaltningen (MLLG, JLON, JEMO, CAKK) 
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Dnr SN 30-2018 

§ 38 Avtal personligt ombud 

Socialnämndens beslut 
 

1. Svalövs kommun föreslås teckna avtal med Personligt Ombud Skåne 
(PO Skåne) 

Sammanfattning av ärendet 

I maj 2000 beslutade Sveriges regering att inrätta ett statsbidrag till 
kommunerna för att stödja införandet med personligt ombud i alla kommuner. 
Socialstyrelsen har tillsammans med Länsstyrelserna regeringens uppdrag att 
följa, samordna och stödja detta utvecklingsarbete. I juni 2013 inrättades den 
regeringsförordning (Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver 
verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska 
funktionsnedsättningar, 2013:522) som reglerar verksamheten idag. I 
förordningen (SFS 2013:522) anges att det ytterst är kommunen som inom 
ramen för socialtjänsten ansvarar för verksamheten med personligt ombud.  

Verksamhet med personligt ombud startade upp i Svalöv kommun i april 2015. I 
maj 2016 utökades omfattningen från 0,25 till en halvtidstjänst (0,50). I 
skrivande stund är det aktuellt med nytt avtal mellan parterna. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-06 
Avtal, personligt ombud 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S): 1. Svalövs kommun föreslås teckna avtal med Personligt 
Ombud Skåne (PO Skåne) 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Personligt ombud 
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Dnr SN 34-2018 

§ 39 Överenskommelse om IOP (Idéburet Offentligt 
Partnerskap) mellan Brottsofferjouren 
Landskrona-Svalöv och Svalövs kommun 

Socialnämndens beslut 
 

1. Svalövs kommun tecknar avtal om IOP (Idéburet Offentlig Partnerskap) 
med Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv från och med 2018-01-01 till 
och med 2018-12-31 med möjlighet till förlängning till och med 2021-12-
31. 

Sammanfattning av ärendet 

Varje kommun ansvarar för att medborgare och/eller dess anhöriga får stöd vid 
en händelse där hen blivit utsatt för brott. Brottsutsatta, anhöriga och vittnen 
ska få stöd och vägledning när det gäller polisanmälan, rättsprocess och 
försäkrings- och ersättningsfrågor samt i kontakter med vård, myndigheter och 
hjälporganisationer i enlighet med intentionerna i 5 kap 11 § socialtjänstlagen 
(2001:453).  

Förvaltningen har i dialog med brottsofferjouren tagit fram ett förslag till 
överenskommelse, se bilaga. Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar vid 
avtalsskrivande att nödvändiga rutiner fungerar mellan medborgare, polis och 
brottsofferjour samt även i de fall där IFO ska erbjuda det stöd som kan vara 
nödvändigt för ett brottsoffer. 

Avtalet löper från och med 2018-01-01 till och med 2018-12-31 med möjlighet 
till förlängning till och med 2021-12-31. 

Ersättningsnivån beslutas årligen och utgår ifrån en ersättningsnivå på 4 kr per 
invånare. Ersättningsnivån anpassas efter gällande konsumentprisindex (KPIF), 
fastställt av SCB. För Svalövs kommun innebär kostnaden 56 tk för 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-25 
Överenskommelse om IOP mellan Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv och 
Svalövs kommun  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S): 1. Svalövs kommun tecknar avtal om IOP (Idéburet Offentlig 
Partnerskap) med Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv från och med 2018-01-
01 till och med 2018-12-31 med möjlighet till förlängning till och med 2021-12-
31. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
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§ 40 Meddelanden  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 5583-17 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 9769-17 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 10557-17 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 4789-17 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 7369-17 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 8563-17 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 8722-17 
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 6546-17 
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 5583-17 
Lunds tingsrätt, Mål nr T 5533-17 
Hovrätten över Skåne och Blekinge, Mål nr B 3296-17 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (Dnr. 8.7.4-45339/2017) 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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§ 41 Information  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Sara Månsson informerar om:  

a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2018 

Januari: 121 
 
b) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2018 

Januari: 169 

c) Utbetalt försörjningsstöd 2018 

Januari: 766 500 kr 

 
Socialchef Josefine Mangbo och verksamhetschef IFO Mikael Lindberg 
informerar om: 
d) Personal- och verksamhetsfrågor 
e) Ekonomi 
f) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder 
g) Flyktingmottagning och HVB-hem 
h) Orosanmälningar från skolor 
i) Lex Sarah-anmälan 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 


