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Dnr SN 17-2019 

§ 67 Ekonomisk uppföljning per 2019-03-31  

Socialnämndens beslut  
 

1. Ekonomisk uppföljning per 2019-03-31 för socialnämnden godkänns. 

Deltar ej 

Krister Olsson (S) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för socialnämnden till och med 
den 31 mars 2019. Avvikelsen till och med mars är för politisk organisation 
-25 tkr och för social sektor 1 722 tkr.  

Prognosen för helår 2019 visar en budget i balans för politisk organisation och 
totalt för social sektor en positiv avvikelse på 100 tkr. 

I den av kommunstyrelsen föreslagna kompletteringsbudgeten till 
kommunfullmäktige (KS 2019-04-15, § 81) föreslås att socialnämndens ram 
reduceras med 800 tkr. De poster som avses är 600 tkr för fortsatt 
arbetsmarknadsprojekt och 200 tkr intäkt gruppboende. Detta innebär att de 
positiva avvikelserna i denna prognos om 600 tkr för ekonomiskt bistånd och 
200 tkr för psykiatriboendet kommer att reduceras om nu föreslagen 
kompletteringsbudget beslutas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-23 
Rapport, uppföljning och prognos socialnämnden, 2019-03-31 
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-04-15 § 81 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Ekonomisk uppföljning per 2019-03-31 för 
socialnämnden godkänns. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, AAJN, CAKK) 
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Dnr SN 30-2019 

§ 68 Ansökan om ekonomiskt bidrag – BRIS region Syd 
för 2019 

Socialnämndens beslut  
 

1. Barnens rätt i samhället (BRIS) region Syd beviljas ett ekonomiskt 
bidrag om 3 500 kr för verksamhetsåret 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

BRIS region Syd har inkommit med en ansökan om ekonomiskt bidrag till 
Svalövs kommun om 34 000 kr för 2020.  

Svalövs kommun hänvisar till BRIS på kommunens hemsida för de 
kommuninvånare som kan behöva stöd från BRIS.  

Socialnämnden har för 2017 och 2018 beviljat ett ekonomiskt bidrag på 3 500 
kr till BRIS region Syd för verksamhetsår 2018 respektive 2019.  

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-04-08 
Ansökan från BRIS region Syd, inkommen 2019-03-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Barnens rätt i samhället (BRIS) region Syd beviljas ett 
ekonomiskt bidrag om 3 500 kr för verksamhetsåret 2020. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Bris region Syd 
Kommunförvaltningen (MLLG, IASM) 
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Dnr SN 33-2019 

§ 69 Ansökan om ekonomiskt bidrag – Helsingborgs 
kvinnojour 

Socialnämndens beslut  
 

1. Helsingborgs kvinnojour beviljas ett ekonomiskt bidrag om 5 000 kr för 
år 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Helsingborgs kvinnojour har lämnat in en ansökan om ekonomiskt bidrag på 
26 000 kr för år 2019. 

I ansökan anges att Kvinnojouren i Helsingborg varje år tar emot kvinnor som 
söker hjälp från Svalövs kommun. Deras verksamhet står öppen för och 
utnyttjas av närliggande kommuners invånare. Under 2018 hade de 
30 kontakter via telefon med kvinnor från Svalöv. Ett stort antal av dessa har 
sedan haft upprepade besök för stödsamtal, stöd hos polis och rättegångar.  

Svalövs kommun har en egen jourlägenhet i en annan kommun för personer 
som är utsatta för våld i nära relationer, vilken används och täcker 
behoven i stort. Samverkan finns sedan tidigare med annan kvinnojour vid 
behov. Landskronas kvinnohus används när det är extra stort akut 
skyddsbehov. 

Socialnämnden beviljade ett ekonomiskt bidrag på 5 000 kr till Helsingborgs 
kvinnojour för år 2016. För 2017 beslutade socialnämnden att avslå ansökan 
om ekonomiskt bidrag, för 2018 inkom ingen ansökan från kvinnojouren. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-04-08 
Ansökan med tillhörande årsredovisning från Helsingborgs kvinnojour, 
inkommen 2019-03-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Helsingborgs kvinnojour beviljas ett ekonomiskt bidrag 
om 5 000 kr för år 2019. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Helsingborgs kvinnojour 
Kommunförvaltningen (MLLG, SAMA, IASM) 
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Dnr SN 11-2019 

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

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 1 2019 finns inga beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltnings förslagsskrivelse, daterad 2019-04-16 

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 (MLLG, HAJN, CAKK) 
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Dnr SN 129-2017 

§ 71 Tillsättning av nytt dataskyddsombud 

Socialnämndens beslut 
 

1. Niklas Schörling utses till dataskyddsombud för socialnämnden från och 
med den 2 maj 2019.  

2. Kommunförvaltningen meddelar Datainspektionen dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter. 

Sammanfattning av ärendet 

Reglerna om dataskyddsombud började gälla samtidigt som 
dataskyddsförordningen, den 25 maj 2018. 

Respektive nämnd/styrelse (s.k. personuppgiftsansvarig) ska utnämna ett 
dataskyddsombud.  

Enligt beslut i socialnämnden 2018-04-25, § 71, har Petra Andersson sedan 
den 25 maj 2018 varit tillfälligt dataskyddsombud för socialnämnden. Nu när 
kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare, Niklas Schörling, har 
påbörjat sin anställning föreslås därför han ta över rollen som 
dataskyddsombud för socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-23 
Socialnämndens beslut 2018-04-25, § 71 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Niklas Schörling utses till dataskyddsombud för 
socialnämnden från och med den 2 maj 2019. 2. Kommunförvaltningen 
meddelar Datainspektionen dataskyddsombudets kontaktuppgifter. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Datainspektionen  
Kommunförvaltningen (MLLG, SAMA, NSSG, PAAN ) 
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Dnr SN 85-2017, KS 202-2017 

§ 72 Motion, handlingsplan för att förebygga suicid 

Socialnämndens beslut 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2019-04-17, antas som nämndens eget. 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till socialnämndens yttrande, 
daterat 2019-04-17. 

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) har lämnat in en motion rörande en handlingsplan för att 
förebygga suicid. I motionen förslås att: 

 Svalövs kommun, inom det snaraste, påbörjar arbetet med en 
handlingsplan för att förebygga och förhindra självmord. 

 Svalövs kommun, säkerställer att samtliga verksamheter, med start 
inom bildningsnämndens område, socialtjänsten samt vård och 
omsorgsnämndens verksamheter får utbildning i förebyggande av 
självmord. 

 Svalövs kommun bekostar en kommunanställd att bli instruktör, MHFA 
(Mental Health First Aid) 
för första hjälpen till psykisk hälsa, för att vi därefter själva kan sprida 
kunskapen ut i samtliga verksamheter. 
 

Socialnämndens ordförande har skrivit ett yttrande.   

Beslutsunderlag 

Motion från Agneta Lenander (V) inkommen 2017-06-05 
Remitteringsbeslut, daterad 2019-02-22 
Svar på motion, daterad 2019-04-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): Socialnämndens beslut: 1. Ordförandes yttrande, daterat 
2019-04-17, antas som nämndens eget. 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. 
Motionen anses besvarad, med hänvisning till socialnämndens yttrande, daterat 
2019-04-17. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA, MEMG, IANR) 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige/ Motionären efter beslut i KF 
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Dnr - 

§ 73 Meddelanden  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm, Mål nr 1718-19 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 234-19 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 14317-18 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 74 Information  

Socialnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Sara Månsson informerar om: 

a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2019 

Januari: 102 
Februari: 90 
Mars: 101 
April: 100 
 

b) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2019 

Januari: 134 
Februari: 134 
Mars: 134 
April: 136 
 

c) Utbetalt försörjningsstöd 2019 

Januari: 847 955 kr 
Februari: 766 964 kr 
Mars: 944 430 kr 
April: 809 256 kr 

 

Socialchef Mikael Lindberg informerar om:  

e) Personal- och verksamhetsfrågor 

f) Ekonomi 

g) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder 

h) Flyktingmottagning  

i) Orosanmälningar från skolor 

j) Lex Sarah-anmälan 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


