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Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 09.50-11.45
Ajournering 10.20-10.35

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
Camilla Knobblock, utvecklingsstrateg
Sara Rävås, nämndsekreterare
Hanna Åstrand, enhetschef Arbete, integration och välfärd, § 97 a)
(distans)
Dalibor Vasic, samverkansledare Arbete, Integration och välfärd, § 97 a)
(distans)
Fatima Cokic, enhetschef Öppenvård & boende, § 97 b) (distans)
Camilla Bogarve, PO Skåne, § 97 b) (distans)
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Dnr SN 61-2021

§ 90 Samverkansavtal Maria Skåne Nordväst
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att ingå samverkansavtal med Maria Skåne
Nordväst från och med den 1 januari 2022 till och med den 31
december 2023, med möjlighet till förlängning 1 plus 1 år.
2. Socialnämndens ordförande uppdras underteckna samverkansavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Maria Skåne Nordväst har funnits sen 2014. Starten föregicks av en process
där samtliga åtta kommunerna som ingick i sjukvårdsområdet Nordväst bidrog
med att formulera behov, målgrupp, kommande uppdrag etc. Utöver
kommunerna var Barn- och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin aktörer i
detta arbete. Processen utmynnade i ett underlag för respektive kommun och
hälso- och sjukvårdsnämnden att fatta beslut på. Svalövs kommun ingick vid
tidpunkten inte i sjukvårdsområdet och kunde då inte välja att ansluta sig till
Maria Skåne Nordväst.
Under våren 2021 har Svalövs kommun fört en dialog med Maria Skåne
Nordväst för eventuellt ingående av avtal.
Mål för Maria Skåne Nordväst är formulerat som:
Unga upp till 25 år med riskbruk, skadligt bruk eller beroende och deras familjer
och nätverk ska erbjudas hjälp så att de kan forma sitt liv på det sätt de önskar,
med bästa möjliga livskvalitet, självständighet och hälsa.
Uppdraget är beskrivet utifrån våra målgrupper:


att ge stöd och behandling i öppenvård för unga upp till 25 år som har
riskbruk, skadligt bruk eller beroende



att ge stöd till närstående till ovanstående målgrupp.

Om Svalövs kommun avtalar med Helsingborgs Stad och Region Skåne att
ingå i Maria Skåne Nordväst kommer Svalövs kommun att erbjudas:


tillgång till samtliga behandlingsinsatser som erbjuds på Maria Skåne
Nordväst



behandlare på plats i Svalöv, med start en halv dag per vecka



adjungerad plats i styrgrupp för verksamheten



regelbunden samverkan med Socialförvaltningen inklusive ömsesidig
information.

Svalövs kommun behöver svara för att:

Justerare



verksamheten görs känd i kommunen



lämplig lokal tillhandahålls för behandlare.
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Svalövs kommuns kostnad baseras på samma princip som gäller för övriga
kommuner och baseras på invånarantalet. För 2021 skulle helårskostnaden
uppgå till 132 100 kr. Uppräkning sker årligen motsvarande budgetuppräkning.
Social sektor ser avtalet med Maria Skåne Nordväst som en möjlighet att kunna
utveckla sektors befintliga verksamhet mot berörd målgrupp. Avtalet bedöms
kunna finansieras inom befintlig ram.
Social sektor föreslår tecknande av ett samverkansavtal med Maria Skåne
Nordväst från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2023,
med möjlighet till förlängning 1 plus 1 år. Avtalet förlängs efter beslut i
socialnämnd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-07
Förutsättningar för Svalövs kommun för avtal med Maria Skåne Nordväst,
daterad 2021-05-25
Delårsrapport Maria Skåne Nordväst tertial 1 2021
Årsredovisning Maria Skåne Nordväst 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden beslutar att ingå samverkansavtal med
Maria Skåne Nordväst från och med den 1 januari 2022 till och med den 31
december 2023, med möjlighet till förlängning 1 plus 1 år. 2. Socialnämndens
ordförande uppdras underteckna samverkansavtalet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, FACC)

Justerare
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Dnr SN 66-2021

§ 91 Samverkansavtal rekrytering av uppdragstagare
inom familjeområdet
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att ingå samverkansavtal med Helsingborgs
stad m.fl. kommuner inom Familjen Helsingborg från och med den 1
januari 2022 till och med den 31 december 2023.
2. Socialnämndens ordförande uppdras underteckna samverkansavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Nu aktuellt förslag till samverkan mellan kommuner inom Familjen Helsingborg
avser rekrytering av och stöd till jour- och familjehem. Syftet med att samverka
är att skapa bättre effektivitet och kvalitet i arbetet med familjehemsplacering av
barn och unga. Det är ett nationellt problem att inte tillräckligt många är
intresserade av uppdrag som familjehem. Det är också ett bekymmer att
kommuner ibland behöver använda fördyrande mellanhänder då ett barn måste
placeras.
I pågående placeringar uppstår ibland svårigheter och i sämsta fall leder detta
till sammanbrott. För att uppfattas som attraktiva som uppdragsgivare, och
därmed konkurrenskraftiga i relation till externa utövare, behöver kommunerna
möta familjehemmens behov av kunskapshöjande åtgärder, samordnat stöd
och utbyte med andra i samma situation parallellt med den handledning som
sker kontinuerligt.
För att nå vårt syfte förslås ett samarbete kring


marknadsföring av familjehemsuppdraget



stöd till familjehem i form av utbildning och stöd på gruppnivå

Personal i projektet anställs och arbetsleds av socialförvaltningen i Helsingborg.
Projektet planeras och följs upp av en styrgrupp bestående av representanter
från de kommuner som deltar i samarbetet. Total kostnad per helår är 750 tkr
och innefattar personalkostnader (0,2 kommunikatör och 1 familjehemsstödjare)
och alla kringkostnader.
Svalövs kommuns kostnad baseras på samma princip som gäller för övriga
kommuner och baseras på invånarantalet. För 2021 skulle helårskostnaden
uppgå till 31 045 kr. Uppräkning sker årligen motsvarande budgetuppräkning.
Social sektor ser samverkansavtalet med kommunerna inom
Familjen Helsingborg (Båstad kommun har valt att ej ingå i denna samverkan)
som en möjlighet att kunna utveckla och effektivisera arbetet med rekrytering av
och stöd till jour- och familjehem. Avtalet bedöms kunna finansieras inom
befintlig ram.

Justerare
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-07
Förslag om samarbete kring rekrytering av uppdragstagare inom
familjehemsområdet, daterad den 1 februari 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden beslutar att ingå samverkansavtal med
Helsingborgs stad m.fl. kommuner inom Familjen Helsingborg från och med den
1 januari 2022 till och med den 31 december 2023. 2. Socialnämndens
ordförande uppdras underteckna samverkansavtalet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, HAJN)

Justerare
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Dnr SN 62-2021, SBN 470-2020

§ 92 Remissvar, arkitekturpolicy för Svalövs kommun
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden avstår från att yttra sig avseende remissen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-28, § 81 att 1) Arkitekturpolicy
för Svalövs kommun, daterad 2021-04-08, remitteras till myndighetsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden,
SvalövsBostäder och SvalövsLokaler/Samhällslokaler samt publiceras på
kommunens hemsida med möjlighet för medborgare att lämna synpunkter.
2) Svar och synpunkter ska vara inkomna till samhällsbyggnadsnämnden
senast den 25 juni.

Beslutsunderlag
Remissvar, daterat 2021-06-10
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-28, § 81
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-12
Arkitekturpolicy för Svalövs kommun, daterad 2021-04-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden avstår från att yttra sig avseende
remissen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SARA)

Justerare
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Dnr SN 63-2021, KS 75-2021

§ 93 Remissvar Digitaliseringsstrategi
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till
Digitaliseringsstrategi.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-04, § 32, att föreliggande
förslag till Digitaliseringsstrategi remitteras till samtliga nämnder, styrelser,
bolag, ungdomsrådet och rådet för handikappade och pensionärer. Yttranden
ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2021-08-20 inför behandling i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i september månad 2021.
Socialnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag för digitaliseringsstrategi.
Digitalisering är en strategisk fråga. Digitaliseringen ska uppfattas som en
resurs och det digitala arbetssättet är en fråga för alla, oavsett roll i
organisationen. Det digitala perspektivet ska finnas med i all utveckling med
fokus på att kommunens resurser ska användas mer effektivt och miljömässigt
hållbart.

Beslutsunderlag
Remissvar, daterat 2021-06-07
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-04, 32
Förslagsskrivelse, daterad 2021-04-21
Förslag till Digitaliseringsstrategi

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till
Digitaliseringsstrategi.

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

Justerare
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Dnr SN 64-2021, SBN 498-2020

§ 94 Remissvar, Energi- och klimatplan
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till Energi- och
klimatplan.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det i varje kommun
finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i
kommunen. Då kommunens gällande energistrategi löper ut 2020 ska en ny
plan tas fram. Syftet med planen är att strukturera kommunens klimat- och
energiarbete.
Planen består av två delar. Del 1 innehåller övergripande målsättningar och de
sex fokusområdena produktion och distribution av energi, transporter,
konsumtion, fastigheter och byggnation, och kolinlagring. På samtliga områden
finns målsättningar för den geografiska kommunen och för
kommunorganisationen. För varje fokusområde har ett antal exempel på
åtgärder tagits fram som beskriver hur målsättningarna ska uppnås.
I planen anges att Svalövs kommun ska vara en föregångare inom energi- och
klimatområdet. Hela Svalövs kommuns organisation har ett gemensamt ansvar
för att målen i energi- och klimatplanen uppnås. Detta betyder att varje nämnd
och bolagsstyrelse ansvarar för att identifiera vilka mål verksamheten kan ska
bidra till och besluta om de åtgärder som leder till störst effekt och
samhällsnytta.
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har ett gemensamt ansvar för att målen i
energi- och klimatplanen uppnås och ska utifrån sitt respektive grunduppdrag
och sina förutsättningar i budgeten integrera energi- och klimatplanens innehåll
i verksamhetsplaneringen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-28, § 89 att
1) Interremissförslaget av Svalövs kommuns Energi- och klimatplan 2021- 2030
del 1 skickas på remiss till samtliga kommunala nämnder och bolag under
perioden 26 april 2021 till 26 juni 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-05-19, § 114, att Remisstiden för
internremiss av Svalövs kommuns Energi- och klimatplan 2021-2030 del 1
förlängs till och med den 31 augusti.

Beslutsunderlag
Remissvar, daterat 2021-06-10
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-19, § 114
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-28, § 89
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-14 Energi- och klimatplan 2021-2030 del 1
med bilagor – Internremiss

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till
Energi- och klimatplan.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SARA)

Justerare
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Dnr -

§ 95 Årsredovisningar
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
-

Årsredovisning VoB Syd AB 2020 (SN 65-2021)

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:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 3551-21, meddelad 2021-04-29
Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 3042-21, meddelad 2021-04-20
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 2005-21, meddelad 2021-04-29
Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2183-21, meddelad 2021-06-01
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 5169-21, meddelad 2021-06-11
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 3946-21, meddelad 2021-06-21
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-12 § 106 - Kommunstyrelsen ansöker om
statsbidrag genom Delmos för att minska och motverka segregation i Svalövs
kommun (SN 19-2021).
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31 § 145 Ramöverenskommelse gällande
fyra målgrupper inom området psykisk ohälsa (SN 16-2021).
Skrivelse från Inspektionen för vård och omsorg, daterad 2021-06-17, Möjlighet
att lämna synpunkter på protokoll från tillsyn av socialtjänstens arbete med att
följa upp att familjehemsplacerade barn får sina behov tillgodosedda (SN 672021).
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:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
1. Information från Hanna Åstrand, enhetschef inom Arbete, ingeration och
välfärd och Dalibor Vasic, samverkansledare inom Arbete, Integration
och välfärd.
2. Information om personligt ombud Svalöv från Fatima Cokic, enhetschef
inom Öppenvård & boende, och Camilla Bogarve från PO Skåne.
3. Socialchef Cecilia Andersson informerar om:
a) Personal- och verksamhetsfrågor
b) Lägesbeskrivning våld i nära relationer
c) Uppdrag till socialchef gällande utredning socialt ansvarig socionom
(SN 80-2020)
d) Antal kontaktpersoner inom socialnämndens verksamhet

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2020-10-01, § 142 Socialnämnden uppdrar till
socialchef att utreda förutsättningarna för inrättande av socialt ansvarig
socionom.

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:
-

Justerare
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