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Dnr SN 42-2020

§ 66 Politikerjour
Socialnämndens beslut
1. Socialnämndens delegationsordning kompletteras med beslut om att
Håkan Andersson och Hans Lindström ges rätt att fatta
delegationsbeslut om socialnämndens ordförande och vice ordförande
är förhindrade att göra det. Kompletteringen gäller under perioden
2020-04-23 – 2020-05-28.

Sammanfattning av ärendet
I socialnämndens delegationsordning finns det några beslut som både
socialnämndens ordförande och vice ordförande har delegation på. Det är
ärenden enligt LVU och LVM som ibland kräver snabba beslut och som fattas
av ordförande eller vice ordförande om nämnden inte hinner sammanträda.
När ordförare är ledig tjänstgör vice ordförande i dennas ställe.
Med bakgrund av den pågående pandemin (Covid-19) är verksamheten mer
sårbar och förslaget är att fler ska kunna fatta delegationsbeslut om både
ordförande och vice ordförande skulle bli förhindrade att göra så.

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämndens delegationsordning kompletteras med
beslut om att Håkan Andersson och Hans Lindström ges rätt att fatta
delegationsbeslut om socialnämndens ordförande och vice ordförande är
förhindrade att göra det. Kompletteringen gäller under perioden 2020-04-23 –
2020-05-28.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK)
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Dnr SN 75-2019

§ 67 Remissvar, kompletteringsbudget I
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget.

Deltar ej
Krister Olsson (S) och Håkan Andersson (C) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-20, § 108, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 5. Socialnämndens budgetram utökas med 250 000 kr till 58
067 000 kronor för fältassistenter.
Kommunstyrelsen fattade även beslut om att snabbremittera förslaget till
kompletteringsbudget I till de berörda nämnderna. Remissvaren ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 24 april.
Socialnämnden beslutade 2020-03-26, § 45, att föreslå kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. För 2020 tillförs 250 tkr i investeringsbudgeten för socialnämnden för inköp
och installation av kompletterande modul till befintligt beslutsstödsystem, inköp
av kompletterande moduler till befintligt verksamhetssystem samt ett digitalt
verktyg för kvalitetsledningssystem.
2. För 2020 och framåt tillförs 340 tkr i driftsbudgeten för socialnämnden
avseende ökade driftskostnader och kapitalkostnader för verksamhetssystem.
Av aktuellt beslutsunderlag i ärendet, förslagsskrivelse daterad 2020-04-15,
framgår att de äskanden som har inkommit från socialnämnden kommer att
hanteras i kompletteringsbudget 2.
Socialnämnden vidhåller tidigare förslag avseende kompletteringsbudget (SN
2020-03-26, § 45). Socialnämndens förslag ligger helt i linje med vad som
framförs i förslagsskrivelse daterad 2020-04-15 avseende Svalövs kommuns
behov av att utveckla IT och digitaliseringsarbete.
Socialnämnden ställer sig positiv till de förslag som förs fram i remissen,
framförallt avseende främjande och preventiva insatser såsom Senior Sport
School, Cityidrott, satsning på lek- och utomhusaktiviteter för barn och unga.
Socialnämnden ser särskilt positivt på att en utredning om aktivitetshus
genomförs.
Höjningen av socialnämndens budgetram med 250 tkr bör ses som en början till
ett mer långsiktigt uppsökande arbete inom Svalövs kommun.
Ett uppsökande arbete kan bedrivas med olika lösningar beroende på säsong.
Det innebär att sommaren, speciellt augusti månad innan skolstart, av
erfarenhet är den period då t.ex. skadegörelse och andra negativa företeelser
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uppstår. I en första fas läggs därför tonvikten på att ha en ökad närvaro av
vuxna utanför ordinarie arbetstid, när sådana händelser riskerar att uppstå.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-21
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20, § 108
Socialnämndens protokoll 2020-03-26, § 45

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens
eget.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK)
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Dnr SN 34-2020

§ 68 Ansökan om ekonomiskt bidrag Bris region Syd för
2021
Socialnämndens beslut
1. Bris region Syd (Barnens rätt i samhället) beviljas ett ekonomiskt bidrag
om 4 000 kr för verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet
BRIS region Syd har inkommit med en ansökan om ekonomiskt bidrag till
Svalövs kommun om 35 000 kr för år 2021.
Svalövs kommun hänvisar till Bris på kommunens hemsida för de
kommuninvånare som kan behöva stöd från Bris.
Socialnämnden har de tre senaste åren beviljat Bris ett ekonomiskt bidrag om
3 500 kr för verksamhetsåren 2018-2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-01
Ansökan från Bris region Syd
Bris långsiktiga plan för 2017-2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Bris region Syd (Barnens rätt i samhället) beviljas ett
ekonomiskt bidrag om 4 000 kr för verksamhetsåret 2021.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK)
Bris region Syd

Justerare
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Dnr SN 35-2020

§ 69 Nystartsjobb 2020
Socialnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. För 2020 tillförs socialnämnden 400 tkr avseende Nystartsjobb för ett
antal individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kommunens
kostnad för dessa insatser finansieras av sedan tidigare erhållna medel
från Migrationsverket.

Sammanfattning av ärendet
Nystartsjobb ersätts från Arbetsförmedlingen med ca 78 procent till kommunen
som i sin tur kan betala ut lön. Mellanskillnaden förväntas att den nya
arbetsgivaren ersätter.
Svalövs kommun ser både behov av och har möjlighet att anställa x antal
personer inom ramen för Nystartsjobb. Detta gäller individer som är analfabeter
och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. En sådan lösning innebär
samtidigt att kommunen kan minska kostnaderna för utbetalt ekonomiskt
bistånd till berörda familjer samt att nystartsjobben är a-kassa berättigande.
Detta skapar även möjlighet till språkutveckling för den enskilde.
Svalövs kommun har sedan tidigare kunnat arbeta med liknande lösningar,
vilket har fallit väl ut både för den enskilda individen men även för kommunen
som helhet.
Dessa medel tas från sedan tidigare erhållna medel från Migrationsverket för
kostnader för nyanlända och belastar därmed inte ordinarie budget.
Utöver nu aktuellt ärende om Nystartsjobb kommer förvaltningen att ta upp ett
ärende (dnr KS 6-2019) till kommunfullmäktige som rör formerna för hur de
specifika medel som kommunen erhållit från Migrationsverket
(schablonersättning) kan göras disponibla för övriga ändamål som berör
integration.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. För 2020 tillförs socialnämnden 400 tkr avseende
Nystartsjobb för ett antal individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Kommunens kostnad för dessa insatser finansieras av sedan tidigare erhållna
medel från Migrationsverket.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8(14)

Socialnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-23

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (MLLG, HAAD)
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Dnr SN 7-2020

§ 70 Revidering av delegationsordning för
socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Aktuellt förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden
godkänns och antas att gälla från och med 2020-04-27.

Sammanfattning av ärendet
Att fatta beslut med stöd av delegationsordningen innebär att besluta på
nämndens eller styrelsens vägnar. Ärendet är därmed avgjort och kan endast
ändras av högre instans efter överklagande i lagstadgad ordning.
Delegationsordningen behöver uppdateras löpande utifrån nya föreskrifter,
lagförändringar etc. och ska därför ses som ett levande dokument.
Nu aktuell revidering sker mot bakgrund av att det är nödvändigt att förtydliga
extern delegering till Familjerätten i Helsingborg (se avsnitt 7).
Avsnitt 7 punkt 13 tas bort då delegationen framgår av punkt 3 samtidigt som
punkt 31 tas bort då delegationen framgår av punkt 23.
Under avsnitt 4.2 har punkt 15 tagits bort (yttrande beträffande
äktenskapsdispens) då det inte längre är möjligt att gifta sig i Sverige innan
man fyllt 18 år.
Slutligen har avsnitt 3 punkt 10 kompletterats med ytterligare tjänstepersoner
för kontroll och attest av attestlistor i samband med de dagliga utbetalningarna
för att funktionen inte ska vara sårbar vid frånvaro.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08
Delegationsordning för socialnämnden med förslag till revideringar

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Aktuellt förslag till reviderad delegationsordning för
socialnämnden godkänns och antas att gälla från och med 2020-04-27.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MLLG, HAJN, CAKK, SARA)
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Dnr SN 32-2020

§ 71 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 2020 finns inga beslut att rapportera.

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:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Kommunförvaltningen (MLLG, HAJN, CAKK)
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Dnr SN 2-2020

§ 72 Svar på motion, drogtester i våra skolor
Socialnämndens beslut
1. Ordförandes yttrande, daterat 2020-04-14, antas som nämndens eget.

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
2. Motionen anses besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) inkom 2019-03-11 med motionen Drogtester i våra skolor. I
motionen yrkar Sverigedemokraterna följande:


Att uppdra åt berörda nämnder att utreda möjligheterna för införande av
slumpmässiga drogtester i mellan, högstadieskolan och
gymnasieskolan.



Att förvaltningen utreder möjligheten till att införa riktlinjer om drogtester
som krav för sommarjobb.

Motionen överlämnades 2019-11-25 till socialnämnden för beredning. Motionen
remitterades även 2019-08-08 till bildningsnämnden och personalutskottet.
Socialnämndens ordförande har sammanställt ett yttrande.

Beslutsunderlag
Ordförandes yttrande, daterat 2020-04-14
Remittering av motion till socialnämnden
Motion, drogtester i våra skolor

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Ordförandes yttrande, daterat 2020-04-14, antas som
nämndens eget.
Aase Jönsson (KD) förslag till kommunstyrelsen: 2. Motionen anses besvarad
med hänvisning till socialnämndens yttrande.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK)
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Dnr SN 13-2020

§ 73 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6827-19, meddelad 2020-04-06

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr -

§ 74 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Elham Tizno, ny ekonom för socialnämnden, presenterar sig.
Nämndsekreterare Sara Rävås informerar om:
b) Antal hushåll med försörjningsstöd 2020
Januari: 95
Februari: 90
Mars: 88
c) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2020
Januari: 150
Februari: 135
Mars: 140
d) Utbetalt försörjningsstöd 2020
Januari: 734 967,00
Februari: 759 691,64
Mars: 744 274,68
Socialchef Mikael Lindberg informerar om:
e) Lägesrapport kring det nya coronaviruset (Covid-19)
f)

Personal- och verksamhetsfrågor

g) Ekonomi
h) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder
i)

Flyktingmottagning

j)

Orosanmälningar från skolor

k) Utredningstider
l)
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