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Plats och tid

Kommunhuset, lokal Strået, Svalöv, kl 09.18–10.35
Ajournering 10.03-10.08

Beslutande

Håkan Andersson (C)
Hans Lindström (SD)
Krister Olsson (S), vice ordförande
Aase Jönsson (KD), ordförande
Anna Berg von Linde (M), §§ 110-111, 113-117

Ej tjänstgörande
ersättare

-

Övriga deltagare

Cecilia Andersson, socialchef
Hanna Åstrand, enhetschef Arbete, integration & välfärd
Myndighetsutövning, § 117
Sara Månsson, nämndsekreterare/jurist
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Krister Olsson (S)
Kommunledningskontoret, 2021-08-26
§§ 110 - 117

Sekreterare
Sara Månsson

Ordförande
Aase Jönsson (KD)

Justerare
Krister Olsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-08-26

Anslaget under tiden

2021-08-26 – 2021-09-17

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Sara Månsson
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Dnr SN 83-2021, KS 347-2020

§ 110 Remissvar, mål och budget 2022, plan 2023-2024
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget och
överlämnas till kommunstyrelsen.

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-07, § 143, att 1) skicka förslag till Mål och
Budget 2022 med plan 2023-2024 enligt denna förslagsskrivelse på remiss till
berörda nämnder. 2) Kommunstyrelsen beslutar vidare att nämndernas
remissvar skall inkludera: driftsramar, investeringsramar – prioriteringar från
bruttolistorna, mål och visare, taxor och avgifter. Svaret ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2021.


Social sektor är positiv till de föreslagna nya övergripande målen för
kommunkoncernen.



För 2022 och framåt tillförs socialnämnden 600 tkr i driftsbudgeten
avseende handläggare Fokus sysselsättning.



För 2022 och framåt tillförs socialnämnden 400 tkr i driftsbudgeten
avseende myndighetsutövning barn och unga.



För 2022 och framåt tillförs socialnämnden 800 tkr i driftsbudgeten
avseende socialt ansvarig socionom (SAS).



För 2023 och framåt tillförs socialnämnden 650 tkr i driftsbudgeten
avseende boendesamordnare.



För 2022 tillförs socialnämnden 140 tkr i investeringsbudgeten för inköp av
inventarier till samtalsrum/möteslokaler.



Enligt nu av kommunstyrelsen föreslagna Mål och Budget 2022 med plan
2023-2024 åläggs socialnämnden en föreslagen effektivisering av
verksamheten om 288 tkr för 2022, 342 tkr för 2023 och 402 tkr för 2024.
Detta motsvarar sammanlagt 1 032 tkr för perioden 2022-2024.
Socialnämndens vidtagna och planerade åtgärder under 2021 innebär en
effektivisering om 804 tkr för 2022 och framåt.

Beslutsunderlag
Remissvar, daterat 2021-08-19
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 143
Ramar för Mål och Budget 2022 med plan 2023-2024
Detaljerade bruttolistor
Förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens
eget och överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, MAZO, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2-2021

§ 111 Ekonomisk uppföljning/prognos, juni 2021
Socialnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning/prognos per den sista juni 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten redogör för uppföljning/prognos för socialnämnden till och med den
30 juni 2021. Uppföljningen visar på en budget i balans för både politisk
organisation och social sektor.
Prognosen för helår 2021 visar även den en budget i balans för politisk
organisation och social sektor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-01
Uppföljning/prognos, juni 2021, daterad 2021-07-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Ekonomisk uppföljning/prognos per den sista juni 2021
godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 34-2018

§ 112 Överenskommelse om IOP (Idéburet offentligt
partnerskap) mellan Brottsofferjouren
Landskrona-Svalövs och Svalövs kommun
Socialnämndens beslut
1. Svalövs kommun förlänger tecknat avtal om IOP (Idéburet offentligt
partnerskap) mellan Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv och Svalövs
kommun för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31.
2. Socialchef uppdras underteckna avtalet.

Jäv
Med anledning av jäv deltar Anna Berg von Linde (M) inte i behandlingen av
ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2018-11-28, § 213, att teckna avtal om IOP (Idéburet
offentligt partnerskap) mellan Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv och Svalövs
kommun för tiden 2019-01-01-2021-12-31.
Möjlighet finns nu att förlänga avtalet för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31 vilket
social sektor har för avsikt att göra.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-30
Skrivelse Landskrona Svalöv Brottsofferjour, daterad 2021-06-17
Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2020 Landskrona-Svalöv
Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan Brottsofferjouren LandskronaSvalöv
Socialnämndens protokoll 2018-11-28, § 213
Överenskommelse om IOP mellan Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv och
Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Svalövs kommun förlänger tecknat avtal om IOP
(Idéburet offentligt partnerskap) mellan Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv
och Svalövs kommun för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31. 2. Socialchef uppdras
underteckna avtalet.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv
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Dnr SN 12-2021

§ 113 Tillsyn för ökad kvalitet i uppföljningen av vården
för familjehemsplacerade barn, dnr 3.5.107076/2021
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden i Svalöv deltar i en lärande och främjande tillsyn för ökad
kvalitet i uppföljningen av vården för familjehemsplacerade barn.
I tillsynen har medarbetare och politiker deltagit i ett dialogmöte med
inspektörer från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Dialogen har utgått
från nämndens analys och slutsatser kring kvaliteten i arbetet med att följa
familjehemsplacerade barns vård.
IVO har sammanställt det som berördes under dialogmötet i ett protokoll.
Protokollet är ett underlag inför det beslut som IVO kommer att fatta i ärendet.
Socialnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på protokollet eller ge
ytterligare information senast den 31 augusti 2021.
Förvaltningen har inga synpunkter på protokollet från dialogmötet med IVO.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-13
Underrättelse + protokoll IVO, daterad 2021-06-17

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:
Kommunförvaltningen (CCAN, HAJN)
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 5-2021, KS 130-2021, REV 21-2021

§ 114 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut
inom individ- och familjeomsorgen, kvartal 2
2021
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 2 2021 finns inga beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-01

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:
Kommunförvaltningen (CCAN, HAJN, CAKK)
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 4-2021

§ 115 Synpunkten, återrapportering för kvartal 2 2021
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen via
Synpunktshanteraren på www.svalov.se, alternativt på för ändamålet avsedd
blankett, ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje
kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ.
Under kvartal 2 2021 inkom fem synpunkter för socialnämnden via
Synpunktshanteraren.
Inkomna synpunkter socialnämnden, kvartal 2 2021
Datum
2021-04-08

Synpunkten avser
Ekonomiskt bistånd – synpunkt
på handläggning och hjälp för
anhörigs räkning.

2021-04-01

Positiv synpunkt från
Försäkringskassan vid kontakt
med ekonomiskt bistånd.
Ekonomiskt bistånd – synpunkt
från anhörig på försvunna
handlingar som lämnats i en
brevlåda utanför kommunhusets
reception.
Positiv synpunkt ekonomiskt
bistånd för professionellt och
mänskligt bemötande.
Positiv synpunkt
boendesamordnare och
ekonomiskt bistånd

2021-04-15

2021-04-17
2021-04-22

Åtgärd
Enhetschef har skriftligt återkopplat till
den enskildes anhörig där hen uppmanas
kontakta sin socialsekreterare för svar på
frågor/oklarheter
-

Avslut
2021-04-15

Enhetschef återkopplar till den anhörige
via telefonsamtal. Beklagar avseende
handlingarna. Den enskilde har lämnat in
nya handlingar och har kontakt med sin
socialsekreterare.
Enhetschef har skriftligt återkopplat till
den enskilde.

2021-04-23

-

2021-04-22

2021-04-01

2021-04-26

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-01

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:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 116 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 9184-21, meddelad 2021-018-16
Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2978-21, meddelad 2021-06-29
Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 2185-21, meddelad 2021-07-08
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 § 168 – Gemensam
klassificeringsstruktur för Svalövs kommun.
Skrivelse från Inspektionen för vård och omsorg, daterad 2021-06-22, Tillsyn av
hur Svalövs kommun har arbetat med att tillgodose enskildas behov vid
förändringar i deras insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, under
utbrottet av covid-19. (SN 68-2021).
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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Dnr -

§ 117 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
1. Information från Hanna Åstrand, enhetschef inom Arbete, ingeration och
välfärd
a) Arbetsmarknad, juli 2021
b) Redovisning av ekonomiskt bistånd, juli 2021
c) Fokus sysselsättning, juli 2021
d) Aktuellt augusti/september
2. Socialchef Cecilia Andersson informerar om:
a) Lägesrapport Covid-19
b) Händelser av betydelse
c) Personal- och verksamhetsfrågor
d) Orosanmälningar från skolor
e) Avvikelser och lex Sarah

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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