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Beslutande Katja Wennerlund (C)  
Hans Lindström (SD) 
Krister Olsson (S), vice ordförande 
Aase Jönsson (KD), ordförande 
Anna Berg von Linde (M) 
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Pernilla Ekelund (L) 

Övriga deltagare Cecilia Andersson, socialchef 
Camilla Knobblock, utvecklingsstrateg 
Helena Johansson, enhetschef myndighetsutövning 
Jonathan Olsson, vik. Nämndadministratör 
Dalibor Vasic, t.f. enhetschef Arbete, integration & välfärd § 44 b) 
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Utses att justera Krister Olsson (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-03-31, kl. 15.35 

Justerade 
paragrafer §§ 37 - 44 

Sekreterare   

 Jonathan Olsson  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Krister Olsson (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-31 

Anslaget under tiden 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Jonathan Olsson  
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 Dnr SN 25-2022 

§ 37 Ekonomisk uppföljning/prognos februari 2022 

Socialnämndens beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning/prognos februari 2022 godkänns. 

2. Socialchef uppdras söka statsbidrag Insatser psykisk hälsa.  

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning/prognos för socialnämnden till och med den 
28 februari 2022. Uppföljningen visar på en budget i balans för både politisk 
organisation och social sektor helår 2022. Prognosen är dock avhängig på vilka 
följder Rysslands invasion i Ukraina får kopplat till flyktingströmmar från 
orosområdet till Svalövs kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-23 
Uppföljning/prognos februari 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Ekonomisk uppföljning/prognos februari 2022 godkänns. 

Aase Jönsson (KD): 2. Socialchef uppdras söka statsbidrag Insatser psykisk 
hälsa. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, MAZO) 
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Dnr SN 29-2022 

§ 38 Kvalitetsberättelse för social sektor 2021 

Socialnämndens beslut 
 

1. Kvalitetsberättelse för socialnämnden 2021 noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

I socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete anges att verksamheten varje år bör upprätta en 
sammanhållen kvalitetsberättelse. 

Under de två senaste åren har verksamheten belyst uppföljning och utveckling 
av verksamhetens kvalitet i ett särskilt avsnitt i socialnämndens årsbokslut. För 
2021 har verksamheten valt att bryta ut detta avsnitt och övrig information kring 
utveckling av verksamhetens kvalitet till ett samlat dokument för 
kvalitetsberättelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-28 
Kvalitetsberättelse för social sektor, daterad 2022-03-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Kvalitetsberättelse för socialnämnden 2021 noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
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Dnr SN 26-2022 

§ 39 Upphandling förtroendetandläkare 

Socialnämndens beslut 

1. Socialchef bemyndigas underteckna avtal avseende upphandlad 
förtroendetandläkare 

Sammanfattning av ärendet 

Förtroendetandläkare anlitas som stöd för social sektor för en objektiv 
rådgivning och bedömning av inkomna kostnadsförslag på nödvändig tandvård. 
Nödvändig tandvård enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen ska beviljas utifrån en 
individuell bedömning för att kunna uppnå en tillfredsställande tandstatus. 
Tjänsten innebär att förtroendetandläkaren bedömer om det från behandlande 
tandläkare inkomna föreslagna tandvårdsbehandlingen är skälig i förhållande till 
behandlingsbehov och kostnad. Målgruppen är män och kvinnor över 24 år (om 
man är folkbokförd Svalövs kommun), som är berättigade till ekonomiskt 
bistånd. 

Svalövs kommun uppskattar avtalsvolymen till cirka 525 tkr under hela 
avtalstiden (inklusive förlängningsoptioner). 175 tkr per år. Avtalsvolymen 
varierar över tiden. Svalövs kommun kan därför inte garantera några volymer 
för uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialchef bemyndigas underteckna avtal avseende 
upphandlad förtroendetandläkare. 

Beslutsgång 

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

Deltar ej  

Krister Olsson (S) deltar inte i beslutet.  

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
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Dnr SN 24-2022 

§ 40 Remiss, Cykelplan för Svalövs kommun 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden är positiv till förslag till Cykelplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att samhällsbyggnadsnämnden ska 
revidera cykelplanen antagen 2014 och efter remissbehandling ska planen 
föreligga beslut i kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022. 

Ett utkast till cykelplanen remitteras där layout och de sista redaktionella 
ändringarna inte är gjorda på grund av den korta tidsplanen. Planen innehåller 
två delar. Del 1 är förutsättningar som finna gällande cykel i kommunen. Den 
innehåller betydande styrdokument, nuläge, fördelar med att cykla samt viktiga 
faktorer. Del 2 är åtgärderna för att öka tillgängligheten och säkerheten för 
cyklister i kommunen. Den innehåller beteende- och attitydsåtgärder, fysiska 
åtgärder samt prioritering och ansvar. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-24, § 48, att 1) Utkast till 
cykelplan, daterad 10 mars 2022, remitteras till kommunstyrelsen, 
myndighetsnämnden, bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, 
socialnämnden, Svalövs Kommunhus AB samt Trafikverket. 2) Svar och 
synpunkter ska vara inkomna till samhällsbyggnadsnämnden senast 19 april. 

Social sektor är positiv till förslag till Cykelplan där prioritering av kommande 
åtgärder utgår från platser som har störst behov att genomföras för att öka 
trafiksäkerheten på platsen. Åtgärderna ger i första hand säkrare skolvägar för 
barn och unga, ökar tillgängligheten för cyklister till kommunens stationer och 
andra målpunkter samt kopplar an till kommunens utvecklingsområden. 

Beslutsunderlag 

Remissvar, daterat 2022-03-24 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 48 
Utkast till Cykelplan 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden är positiv till förslag till Cykelplan. 

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: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
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Dnr SN 4-2022 

§ 41 Revidering av socialnämndens delegationsordning 

Socialnämndens beslut 
 

1. Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden, daterad 
den 18 mars 2022, godkänns och antas att gälla från och med den 4 
april 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har med anledning av skyddssökande enligt masskyddsdirektivet 
gått igenom kommunens möjlighet att bevilja bistånd enligt lagen (1994:137) 
om mottagande asylsökande m. fl. 

Gällande delegationsordning omfattar inte bistånd i form av logi och därmed 
föreslås en revidering för att möjliggöra beviljandet av sådant bistånd. 

Revideringen avser förändringar i kapitel 5.2 Ekonomiskt bistånd, punkt 29. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-22 
Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden,  
daterad 2022-03-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Förslag till reviderad delegationsordning för 
socialnämnden, daterad den 18 mars 2022, godkänns och antas att gälla från 
och med den 4 april 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CAAN, HAJN, CAKK, RNWF) 
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Dnr - 

§ 42 Meddelanden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

- Inbjudan från IVO till att delta i uppföljning av resultat av lärande och 
främjande tillsyn för ökad kvalitet i familjevårdsvården.  

- KF 220328 § 43 – Till ersättare i socialnämnden efter Anneli Persson 
(S), väljs Sonja Zielinski (S) 

Domar  

- Lunds Tingsrätt, mål nr T 4210-21, T4217-21 

- Örebro Tingsrätt, mål nr T 660-21 

- Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 1739-22 

- Kammarrätten i Göteborg, mål nr 7353-21¨ 

- Malmö Tingsrätt, mål nr B 13340-21 

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 SN 30-2022 

§ 43 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. 

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. 

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till 
eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små 
barn. Vi kommer särskilt att prioritera insatser som stödjer språkinlärningen. 

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande 
personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande 
eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av 
målgrupperna. Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som 
omfattas av massflyktsdirektivet. 

Länsstyrelsen Skåne kan fördela cirka 5,7 miljoner kronor. Sista ansökningsdag 
är den 22 april 2022. Beslut meddelas sökande senast den 30 juni 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-29 
Förslag informationsbrev § 37a 2022, länsstyrelsen, daterad 2022-02-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialchef uppdras söka bidrag för flyktingguider och 
familjekontakter § 37 a medel för 2022. 
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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 - 

§ 44 Information 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a. Cecilia Andersson informerar om: 

1. Ukrainakristen 

2. Chef i beredskaps 

3. Kvalitetsutvecklare  

4. Uppdragsutbildningar.   

b. Dalibor Vasic informerar om: 

1. Statistik och info kring arbetslöshet och arbetsmarknad i 
kommunen 

2. Ukraina flykting – ekonomiskt bistånd 

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: 
- 
 

  
 
 


