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Sammanträdesdatum
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Justerare

Plats och tid

Kommunhuset Fullmäktigesalen, Svalöv, kl. 13.30 – 15.45
Mötet ajournerades 14.45 – 15.03

Beslutande

Katja Wennerlund (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, §§ 17-24 a-c)
Camilla Knobblock, utvecklingsstrateg
Helena Johansson, enhetschef myndighetsutövning
Jonathan Olsson, vik. Nämndadministratör
Lisbeth Davidsson, Familjerätten Helsingborg, § 24 b)
Karin Norman, Familjerätten Helsingborg, § 24 b)
Ingrid Herrlin, Familjerätten Helsingborg, § 24 b)
Fatima Cokic, enhetschef, Öppenvård & boende § 24 c)
Helen Rasmusson, Öppenvård & boende § 24 c)
Dalibor Vasic, t.f. enhetschef Arbete, integration & välfärd § 24 d)
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Katja Wennerlund (C)
Kommunledningskontoret, 2022-02-25, kl. 09.30
§§ 17 - 24

Sekreterare
Jonathan Olsson

Ordförande
Aase Jönsson (KD)

Justerare
Katja Wennerlund (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv
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Dnr SN 11-2022

§ 18 Remiss, Chef- och medarbetarpolicy Riktlinjer för
samhällsviktiga uppdrag
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till riktlinjer för
samhällsviktiga uppdrag.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att presentera avsnitten i
kommande chef- och medarbetarpolicy efterhand som de tas fram (KS §
291/2020).
I enlighet med detta beslut presenteras förslag till riktlinjer för samhällsviktiga
uppdrag. I detta kapitel föreslås att angelägenheten i att uppmuntra till uppdrag
inom räddningstjänsten belyses. Därtill föreslås att uppdrag som god man till
viss del ska kunna utföras under arbetstid, vilket är en ny hantering i syfte att
underlätta rekrytering av gode män och höja kvalitén på utförandet av
uppdraget.
Personalutskottet beslutade 2021-12-21, 46, att riktlinje för samhällsviktiga
uppdrag daterad den 15 december 2021, remitteras till socialnämnden, vårdoch omsorgsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
Remissyttrande ska vara personalutskottet tillhanda den 15 februari 2022.
Verksamheten är positiv till utarbetat förslag till riktlinjer för samhällsviktiga
uppdrag. Ett tillägg efterfrågas dock avseende risk för jävsituation ställföreträdarjäv - som framför allt tar sikte på situationer där du som
handläggare/tjänsteperson har en bisyssla där du företräder en fysisk eller
juridisk person som direkt berörs av ett ärende. Det kan till exempel handla om
att du är utsedd till förmyndare, god man eller förvaltare för en fysisk person där
du kan vara jävig.

Beslutsunderlag
Remissvar, daterat 2022-02-04
Personalutskottets protokoll 2021-12-21, § 46
Chef- och medarbetarpolicy: Riktlinjer för samhällsviktiga uppdrag daterad den
15 december 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till
riktlinjer för samhällsviktiga uppdrag.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Deltar ej
Krister Olsson (S) deltar inte i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, HAJN, CAKK)
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§ 19 Remiss, Säkerhetspolicy
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ställer sig positiv till förslag till Säkerhetspolicy.
2. Socialnämnden efterfrågar en utbildning för nämndens chefer och
medarbetare i enlighet med remissvar daterat 2022 02-04.

Sammanfattning av ärendet
För att ange och förtydliga kommunledningens ambition och viljeinriktning
avseende säkerhetsarbetet behövs en övergripande säkerhetspolicy, vilken
konkretiseras i tillhörande riktlinjer och rutiner enligt fastställd struktur.
I samband med antagande, ska befintligt dokument enligt punkt 2 upphävas, för
att inte konkurrera eller verka motsägelsefullt och kontraproduktivt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-25, § 5, att 1)
Säkerhetspolicy för Svalövs kommun, daterad 15 januari 2022 samt förslaget
om att upphäva Policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs kommuns
verksamheter, antagen av den 27 februari 2017 remitteras till samtliga nämnder
samt den kommunala bolagskoncernen. 2) Remissvar ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 7 mars 2022.
I föreliggande förslag till säkerhetspolicy framkommer att kommunstyrelsen har
det övergripande ansvaret för kommunens säkerhetsarbete. Trygghets- &
säkerhetschefen är tillika säkerhetsskyddschef för kommunen och dess bolag, i
vilken funktion denne lyder under säkerhetsskyddslagstiftningen.
Nämnderna ansvarar för säkerhetsarbetet som gäller den egna verksamheten
och efterlevnad av policyn. Varje nämnd och verksamhet har det operativa
säkerhetsansvaret, vilket innebär att man ska planera, genomföra och
återrapportera sitt säkerhetsarbete.
Chefer ska inom respektive verksamhetsansvar informera sin personal om
policyn samt tillämpningar och regelefterlevnad.
Medarbetare ansvarar för att inhämta nödvändig information och kunskap för att
kunna följa och tillämpa säkerhetspolicyn. Medarbetarens kompetens och
attityd har stor påverkan på säkerhetskulturen.
Eftersom det över tid har skett en generell förändring i samhället avseende hur
lång tid en enskild medarbetare arbetar på en arbetsplats bör den
kommunövergripande ansvariga trygghets- och säkerhetschefen vid två tillfällen
årligen erbjuda nyanställda chefer på samtliga nivåer en obligatorisk
utbildning/genomgång av säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer och rutiner.
En sådan utbildning kan med fördel på sikt ske i digital form för att kunna
erbjudas i samband med onboarding eller vid behov av uppfräschning av sina
kunskaper. Motsvarande utbildning för medarbetare bör också på sikt kunna
erbjudas digitalt.
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Beslutsunderlag
Remissvar, daterat 2022-02-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-01-25, § 5
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-15
Föreslagen Säkerhetspolicy
Policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs kommuns verksamheter

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden ställer sig positiv till förslag till
Säkerhetspolicy. 2. Socialnämnden efterfrågar en utbildning för nämndens
chefer och medarbetare i enlighet med remissvar daterat 2022-02-04.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnder beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK)

Justerare
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§ 20 Remiss, Handlingsprogram 2022-2027 för
förebyggande verksamhet och räddningstjänst
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden är positiv till Handlingsprogram 2022 för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska varje kommun anta ett
handlingsprogram som omfattar både förebyggande verksamhet och
räddningstjänst. Lag om skydd mot olyckor reviderades SFS 2020:882 under
föregående år med ett förändrat upplägg av hur ett handlingsprogram ska
utformas. I samband med revideringen av lagen gavs ett uppdrag till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ta fram
tillämpningsföreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst MSBFS
2021:1.
Kommunen ska i programmet ange vilka resurser som finns för att upprätthålla
förmågan. Förmågan ska redovisas för förhållandena såväl i fred som under
höjd beredskap. Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om
betydande förändringar i programmet ska den samråda med de myndigheter
som särskilt berörs av förändringarna.
Detta dokument utgör Svalövs kommuns handlingsprogram för
förebyggandeverksamhet enligt 3 kap. 3 § lagen(2003:778) om skydd mot
olyckor, LSO, och för räddningstjänst enligt 3 kap. 8 § LSO. Detta
handlingsprogram ersätter handlingsprogrammet som antogs av fullmäktige
2020-01-27.
Svalövs handlingsprogram följer Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst,
MSBFS2021:1. Det innebär att dessa två handlingsprogram har samordnats i
ett dokument.
Social sektor ser positivt på ett samlat dokument.

Beslutsunderlag
Remissvar, daterat 2022-02-15
Handlingsprogram 2022 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden är positiv till Handlingsprogram 2022 för
förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Justerare
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnder beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK)
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§ 21 Bokslut 2021
Socialnämndens beslut
1. Bokslutet godkänns förutsatt att rapporten inte blir föremål för revidering i
samband med revisionens granskning som infaller 9-10 mars 2022. Vid
eventuell revidering ogiltigförklaras detta beslut och nytt beslutsunderlag
tas fram.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten redogör för 2021 års bokslut för socialnämnden. Totalt visar
socialnämnden en positiv avvikelse om 2 421 tkr för helår 2021.
Enheten för utredning och uppföljning fortsätter att tillsammans med enheten för
öppna insatser ge stöd och behandling på hemmaplan. Social sektor har ett
stabilt läge när det gäller antalet nya placeringar, där det främst är ärenden på
grund av familjefrid, kriminalitet och vuxen som ökat under året.
Ekonomiskt bistånd visar under 2021 på lägre kostnader för utbetalningar, trots
farhågor om en ökande arbetslöshet på grund av den rådande pandemin.
Fokus sysselsättning har vidare överträffat förväntningarna då antalet individer
som uppbär ekonomiskt bistånd kommit ut i olika anställningsformer med eller
utan stöd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-17
Bokslut 2021 för socialnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Bokslutet godkänns förutsatt att rapporten inte blir
föremål för revidering i samband med revisionens granskning som infaller 9-10
mars 2022. Vid eventuell revidering ogiltigförklaras detta beslut och nytt
beslutsunderlag tas fram.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnder beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, MAZO)
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§ 22 Redovisning av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över delegationsbeslut
som fattats under perioden 2022-01-20 – 2022-02-16.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut från perioden 2022-01-20 – 2022-02-16 myndighetsbeslut
mot enskilda inom socialnämndens verksamheter (sekretess).
Delegationsbeslut från perioden 2022-01-20 – 2022-02-16 (offentlig).
Delegationsbeslut från perioden 2022-01-20 – 2022-02-16 antal
myndighetsbeslut per typ och månad mot enskilda inom socialnämndens
verksamheter (offentlig).

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnder beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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§ 23 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
-

Årsredovisning för Maria Skåne Nordväst

-

Verksamhetsberättelse och statistik för Barnahuset 2021, Familjen
Helsingborg

-

Verksamhetsberättelse och statistik Socialjouren 2021, Familjen
Helsingborg

-

Återkoppling av resultatet av lärande och främjande tillsyn för ökad
kvalitet i familjevården

-

Återrapportering statsbidrag till kommuner för subventioner av
familjehemsplaceringar

-

Anmälan till JO

Domar
-

Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr. 113-22

-

Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr. 624-22

Handlingar enligt ovan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnder beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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§ 24 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a. Cecilia Andersson, socialchef, informerar om:
1. Lägesrapport Covid-19
2. Socialjour
b. Lisbeth Davidsson, Karin Norman och Ingrid Herrlin, Familjerätten
Helsingborg, informerar om:
1. Familjerättsenheten
2. Samarbete efter skilsmässa (SES)
c. Helen Rasmusson, psykiatrihandledare och Fatima Cokic, enhetschef
Öppenvård & boende, informerar om:
1. Psykisk hälsa på hemmaplan
d. Dalibor Vasic, t.f. enhetschef Arbete, integration & välfärd, informerar
om:
1. Statistik kring arbetslöshet
2. Extratjänster

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnder beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
-
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