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Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 10.00-11.00, lokal fullmäktigesalen
Ajournering kl. 10.30-10.40

Beslutande

Håkan Andersson (C),
Hans Lindström (SD)
Krister Olsson (S), vice ordförande
Aase Jönsson (KD), ordförande
Anna Berg von Linde (M)

Ej tjänstgörande
ersättare

-

Övriga deltagare

Cecilia Andersson, socialchef
Hanna Åstrand, enhetschef Arbete, integration & välfärd, 41-42 §§
Sara Månsson, nämndsekreterare/jurist
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Anna Berg von Linde (M)
Kommunledningskontoret, 2021-03-22
§§ 37 - 42

Sekreterare
Sara Månsson

Ordförande
Aase Jönsson (KD)

Justerare
Anna Berg von Linde (M)

ANSLAG/BEVIS
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Dnr SN 84-2019

§ 37 Förordnande att begära handräckning av
Polismyndigheten och Kriminalvården enligt lag med
särskilda bestämmelser av vård av unga (LVU)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden i Svalövs kommun förordnar nedan namngivna vid
Socialjouren rätt att enligt 43 § 1 st. 2 p. lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), inom nämndens
ansvarsområde, begära handräckning av Polismyndighet och, i
särskilda fall, Kriminalvård.
Carina Cronqvist
Pernilla Sjölund
Susanne Gustafsson
Åsa Wolf
Mia Svensson
Anna Wallin
Gert-Inge Nilsson
Johan Åkesson
Nina Hjälte
Maria Orban
Björn Jönsson
Sandra Björk Buske
Jessica Bergström Tiitus
Ingrid Dahl
Susann Jönsson
Maria Piema
2. Socialnämnden i Svalövs kommun förordnar nedan namngivna
tjänstemän och politiskt förtroendevalda rätt att begära
polishandräckning enligt 43 § 1 st. 2 p. LVU.
Socialnämndens ordförande Aase Jönsson
Socialnämndens vice ordförande Krister Olsson
Socialchef Cecilia Andersson
Enhetschef Helena Johansson
3. Detta beslut ersätter socialnämndens beslut 2019 11 05, § 162, om
förordnande.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden svarar bland annat för jourverksamhet inom individ- och
familjeomsorgen genom Socialjouren. Den nämnd som svarar för denna
verksamhet fattar ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att
begära polishandräckning enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) och lagen med bestämmelser om vård av unga (LVU).

Justerare

Utdragsbestyrkande

4(10)

Socialnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-18

I 43 § 1 st. 2 p. LVU finns en bestämmelse om att kompletterande
beslutanderätt kan tilldelas namngivna ledamöter och tjänstemän när det gäller
att begära biträde av polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande.
Socialnämnden beslutade 2019-11-05, § 162, om att förordna namngivna
personer vid Socialjouren rätt att enligt 43 § 1 st. 2 p. LVU, inom nämndens
ansvarsområde, begära handräckning av Polismyndighet, och, i särskilda fall,
Kriminalvård. Socialnämnden beslutade även att förordna namngivna
tjänstemän rätt att begära handräckning enligt 43 § 1 st. 2 p. LVU.
Sedan tidigare fattat beslut har ett antal förändringar skett inom
tjänstemannaorganisationen varvid nytt beslut behöver fattas i ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden i Svalövs kommun förordnar nedan
namngivna vid Socialjouren rätt att enligt 43 § 1 st. 2 p. lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), inom nämndens ansvarsområde,
begära handräckning av Polismyndighet och, i särskilda fall, Kriminalvård.
Carina Cronqvist, Pernilla Sjölund, Susanne Gustafsson, Åsa Wolf, Mia
Svensson, Anna Wallin, Gert-Inge Nilsson, Johan Åkesson, Nina Hjälte, Maria
Orban, Björn Jönsson, Sandra Björk Buske, Jessica Bergström Tiitus, Ingrid
Dahl, Susann Jönsson, Maria Piema
2. Socialnämnden i Svalövs kommun förordnar nedan namngivna tjänstemän
och politiskt förtroendevalda rätt att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st. 2
p. LVU.
Socialnämndens ordförande Aase Jönsson, Socialnämndens vice ordförande
Krister Olsson, Socialchef Cecilia Andersson, Enhetschef Helena Johansson
3. Detta beslut ersätter socialnämndens beslut 2019-11-05, § 162, om
förordnande.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Socialförvaltningen, Helsingborgs stad
Kommunförvaltningen (CCAN, HAJN, CAKK)
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Dnr SN 14-2021

§ 38 Nedläggning av Nova stödboende för
ensamkommande barn
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden avvecklar och lägger ner stödboendet för
ensamkommande barn och unga från och med den 1 maj 2021.

Sammanfattning av ärendet
Stödboende är en mindre ingripande form av boendeplacering för barn och
unga mellan 16 och 20 år. Placeringsformen infördes 2016 som ett alternativ till
hem för vård och boende (HVB). Stödboende är ett mer självständigt boende
och kan vara aktuellt för barn och unga som inte har behov av sådana vårdoch behandlingsinsatser som motiverar en placering i HVB. Stödboende
innebär att barnet/den unge har ett eget boende under placeringstiden. Till
stödboendet ska det finnas personal med lämplig utbildning. Barnet eller den
unge ska få ett individuellt anpassat stöd för att bland annat klara av boendet
och få en meningsfull fritid.
Svalövs kommun har under ett antal år drivit HVB-hem för ensamkommande
barn i egen regi. 2019 avvecklades HVB-hemmet och ersattas av ett
stödboende. Målgrupp för stödboende har varit ensamkommande ungdomar.
Under åren som varit har de boende i stödboendet fått individanpassat stöd av
personal. Sektorn och enheten för utredning och uppföljning som ansvarar för
insatsen och vården bedömer att ungdomarna inte längre är i behov av den
vårdande insatsen som ett stödboende innebär. Ungdomarna har en stor
förmåga att klara sig själva och är väl integrerade i vårt samhälle.
När stödboendet är avvecklat kommer sex ungdomar födda 2002 vara kopplade
till vuxenmyndighet och socialsekreteraren som arbetar riktat med
integrationsfrågor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden avvecklar och lägger ner stödboendet
för ensamkommande barn och unga från och med den 1 maj 2021.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, FACC, HAJN)
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Dnr SN dnr 107-2020

§ 39 Information om plan för intern kontroll 2021
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Socialchef Cecilia Andersson informerar om att kommunförvaltningen håller på
att se över hanteringen av den interna kontrollen och att ett förslag till beslut om
den interna kontrollen för socialnämnden kommer att tas fram när detta arbete
är klart.

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr -

§ 40 Årsredovisning
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsberättelse 2020 för familjerättsenheten i Helsingborg (SN 13-2021)
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 enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
-
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§ 41 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
-

Kommunfullmäktiges i Svalövs kommuns beslut 2021-02-22, § 15, 1.
Inkomna remissvar noteras. 2. Sponsringspolicy antas att gälla fr.o.m.
2021-01-01

-

Rapport Barnahuset för perioden 2020-01-01-2020-06-30, Familjen
Helsingborg (dnr SN 20-2020)

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 enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
-
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§ 42 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nämndsekreterare Sara Månsson informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2021
Januari: 78
Februari: 77
b) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2021
Januari: 129
Februari: 122
c) Utbetalt försörjningsstöd 2021
Januari: 684 276 kr
Februari: 623 329 kr
Hanna Åstrand, enhetschef, Arbete, ingeration och välfärd informerar om:
d) Statistik över arbetslösheten i februari 2021
Socialchef Cecilia Andersson informerar om:
e) Lägesrapport Covid-19
f)

Personal- och verksamhetsfrågor

g) Ekonomi
h) Flyktingmottagning
i)

Orosanmälningar från skolor

j)

Avvikelser och lex Sarah

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): Information noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till: -
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