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Sammanträdesdatum

2021-04-22

Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 09.50-12.05
Ajournering 09.53-10.05, 10-50-11.00

Beslutande

Håkan Andersson (C),
Hans Lindström (SD)
Krister Olsson (S), vice ordförande
Pernilla Ekelund (L), tjg. ers. för Aase Jönsson (KD), ordf.
Anna Berg von Linde (M)

Ej tjänstgörande
ersättare

-

Övriga deltagare

Cecilia Andersson, socialchef
Helena Johansson, enhetschef Myndighetsutövning, §§ 55-65
Sara Månsson, nämndsekreterare/jurist
Camilla Knobblock, Utvecklingsstrateg, §§ 55-65
Lina Persson, socialsekreterare, § 66
Ganimete Berisha, socialsekreterare, § 66

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22

Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Håkan Andersson (C)
Kommunledningskontoret, 2021-04-22
§§ 55 - 66
Sara Månsson
Krister Olsson (S)
Håkan Andersson (C)

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22

Dnr SN 2-2021

§ 55 Ekonomisk uppföljning och prognos, februari 2021
Socialnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning och prognos per den sista februari 2021
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten redogör för uppföljning och prognos för socialnämnden till och med
den 28 februari 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 2021-03-24
Uppföljning/prognos, februari 2021, daterad 2021-03-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Ekonomisk uppföljning och prognos per den sista februari
2021 godkänns.

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

Justerare
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22

Dnr SN 7-2020

§ 56 Reviderad delegationsordning för socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Aktuellt förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden
godkänns och antas att gälla från och med 2021 04-23.

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 avser vissa förändringar i avsnitt 2, 3, 4.2, 4.2.1, 5.1, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9 och 7.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-09
Förslag till reviderad delegationsordning

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Aktuellt förslag till reviderad delegationsordning för
socialnämnden godkänns och antas att gälla från och med 2021 04-23.

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

Justerare
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22

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

§ 57 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 2021 finns inga beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunrevisionen (e-post till samtliga revisorer)
Kommunförvaltningen (CCAN, HAJN, CAKK)

Justerare
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22

Dnr SN 4-2021

§ 58 Synpunkten, återrapportering för kvartal 1 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 1 2021 inkom ingen synpunkt för socialnämnden via
Synpunktshanteraren.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 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
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22

Dnr SN 20-2021, REV 11-2021

§ 59 Yttrande över granskning av samverkan kring barn
och unga med behov av samordnade insatser
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens yttrande, daterat 2021-03-31, antas som
socialnämndens eget och överlämnas till revisionen samt till
kommunstyrelsen för fortsatt behandling.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Region Skåne har uppdragit till Helseplan Consulting Group AB
att genomföra en granskning av samverkan kring barn och unga med behov av
samordnare insatser. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en
ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring
barn och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och
gemensamma regelverk.
Nu aktuell rapport omfattar Svalövs kommun och granskningen avser
bildningsnämnd, socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd. Rapportens
sammanfattande bedömning är att det till viss del finns en ändamålsenlig
samverkan mellan Region Skåne och Svalövs kommun kring barn och unga
med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma
regelverk.

Mot bakgrund av granskningsresultatet kommer social sektor att vidta
nedanstående åtgärder.

Justerare

•

Under 2021 kommer samtliga medarbetare i social sektor som har
klientkontakter att genomgå en digital utbildning kopplat till SIP. Denna
utbildning kommer att följas upp av respektive enhetschef och socialchef
vid årets slut.

•

Under hösten 2021 kommer rutiner för SIP att uppdateras och
implementeras. Dessa rutiner kommer tillsammans med
utbildningsfilmer att ligga synligt och lättillgängligt på intranätet i social
sektors kvalitetsbibliotek.

•

Ny ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Svalövs kommun
har uppdaterats och börjar gälla från och med den 1 juni 2021. Denna
kommer även att följas av en lokal överenskommelse. Båda dessa
överenskommelser kommer att implementeras i socialnämndens
verksamheter under hösten 2021.

•

Forum för samverkan finns i form av olika samrådsgrupper där Svalövs
kommun är representerade. Ramöverenskommelsen och den lokala
överenskommelsen kommer, tillsammans med andra samverkansavtal,
att vara lättillgängliga för medarbetarna på intranätet för social sektor.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-22

•

Vid kommande revidering av socialnämndens internkontrollplan kommer
kontrollmoment för samverkan mellan Region Skåne och Svalövs
kommun att läggas till.

Beslutsunderlag
Yttrande, daterad 2021-03-31
Missiv, daterad 2021-02-16
Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade
insatser, februari 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Förvaltningens yttrande, daterat 2021-03-31, antas som
socialnämndens eget och överlämnas till revisionen samt till kommunstyrelsen
för fortsatt behandling.

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

Justerare
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22

Dnr SN 21-2021, KS 47-2021

§ 60 Yttrande över Folkhälsoprogram
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till
folkhälsoprogram för Svalövs kommun.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har under hösten 2020 kartlagt aktuella pågående aktiviteter och
förslag på nya sådana inom området folkhälsa. Utgångspunkten i arbetet är
Svalöv kommuns vision samt de 8 nationella folkhälsomål som beslutades av
riksdagen i juni 2018.
I februari 2021 genomfördes en workshop med kommunstyrelsens arbetsutskott
som syftade till att ta fram ett antal fokusområden för det kommande
folkhälsoarbetet under åren 2021-2024. Fokusområdena kommer sedan under
dessa år att ligga till grund för de kommande årens aktiviteter.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-08, § 44, att förslag till folkhälsoprogram,
daterat den 25 februari 2021, remitteras till bildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden,
Familjecentralen Guldkornet samt Vårdcentralen Svalöv. Remissvar ska senast
vara kommunstyrelsen tillhanda den 30 april 2021.
De i folkhälsoprogrammet föreslagna fokusområdena är goda livsvillkor för det
tidiga livet, goda förutsättningar för utbildning som även skapar arbete och ett
självständigt liv, samt goda levnadsvanor som skapar en jämlik och god hälsa.
Social sektor ställer sig positiv till de framtagna fokusområdena som ska ligga
till grund för de kommande årens aktiviteter och att det i folkhälsoprogrammet
betonas vikten av tvärsektoriell samverkan för resultat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-12
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 44
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-25, med förslag till folkhälsoprogram

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Socialnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till
folkhälsoprogram för Svalövs kommun.

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22

Dnr SN 76-2020, KS 155-2020

§ 61 Handlingsplan för stöd till brottsoffer 2021-2023
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden antar handlingsplanen för stöd till brottsoffer 2021-2023
och överlämnar till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 81, att bifalla motionen
Handlingsplan för stöd till brottsoffer. Mot bakgrund av detta har social sektor
tagit fram en handlingsplan för stöd till brottsoffer som föreslås gälla för
perioden 2021-2023.
Socialnämnden har en viktig roll att fylla när det gäller samhällets stöd till
brottsoffer. Socialtjänsten har ett ansvar för alla kommuninnevånare som har
utsatts för brott och som behöver stöd och hjälp.
Socialnämndens handlingsplan säkerställer att insatser ges till brottsutsatta
kommuninvånare. Insatserna ska svara upp mot de krav som socialtjänstlagen
ställer på kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-09
Handlingsplan för stöd till brottsoffer 2021-2023, daterad 2021-04-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Socialnämnden antar handlingsplanen för stöd till
brottsoffer 2021-2023 och överlämnar till kommunstyrelsen för kännedom.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22

Dnr SN 16-2021, KS 87-2021

§ 62 Ny Ramöverenskommelse gällande fyra
målgrupper inom området psykisk hälsa
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden tillstyrker den nya Ramöverenskommelse gällande fyra
målgrupper inom området psykisk hälsa.

Sammanfattning av ärendet
Ramöverenskommelse gäller fyra målgrupper inom området psykiskhälsa.
•

Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller
psykisk funktionsnedsättning.

•

Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det
egna hemmet.

•

Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.

•

Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om
pengar.

Regioner och kommuner är enligt HSL (16 kap 3 §) och SoL (5 kap 1d, 8a, 9a,
§§) skyldiga att ha överenskommelser om samarbete för dessa målgrupper.
Ramöverenskommelsen är en bilaga till avtal om ansvarsfördelning och
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. Överenskommelsen
omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna
och regioner har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar. Ramöverenskommelsen
ska ligga till grund för lokala överenskommelser.
Samarbetet ska leda till att personer inom målgruppen ska
•

Få tillgång till tidiga insatser på rätt nivå

•

Få möjlighet att leva som andra och att vara delaktiga i samhället

•

Få stöd till återhämtning

•

Få möjlighet till rehabilitering/habilitering utifrån individuella
förutsättningar

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tillsvidare med 18
månaders uppsägning.
Avtalet består av olika delar som är viktiga för samarbetet mellan kommun och
region där individen och dennes behov står i centrum. Avtalet har också lyft upp
gemensamma utvecklingsområden kopplat till den fyra målgrupperna.

Justerare
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Sammanträdesdatum

2021-04-22

Beslutsunderlag
Överenskommelse daterad 2021-02-11
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Socialnämnden tillstyrker den nya Ramöverenskommelse
gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa.

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

Justerare
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22

Dnr SN 24-2021

§ 63 Upphandlingar inom IFO, VO och Handledning
”2024”
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden vill fortsatt medverka i gemensamma upphandlingar
genom Skånes kommuner (f.d. Kommunförbundet Skåne) avseende
IFO och Handledning.
2. Socialnämndens ordförande uppdras underteckna fullmakt för
deltagande i denna upphandling.

Sammanfattning av ärendet
Ramavtal inom individ och familjeomsorg (”IFO”), Vård och omsorg (”VO”) och
Handledning har upphandlats och administrerats av Skånes Kommuner sedan
2008. Avtalen inklusive förlängningar löper ut med början 2023-08-31.
Syftet med upphandlingarna är att:
• få till stånd ramavtal med de anbudsgivare som efter utvärdering blivit antagna
för att tillgodose uppdragsgivarnas behov av respektive tjänster
• genom kravställande och samordnad uppföljning skapa högre kvalitet på de
upphandlade verksamheterna
• samt minst bibehålla nuvarande priskonkurrens.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15
Upphandlingar inom IFP, VO och Handledning ”2024”

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Socialnämnden vill fortsatt medverka i gemensamma
upphandlingar genom Skånes kommuner (f.d. Kommunförbundet Skåne)
avseende IFO och Handledning. 2. Socialnämndens ordförande uppdras
underteckna fullmakt för deltagande i denna upphandling.

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

Justerare
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Dnr -

§ 64 Årsredovisningar
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
-

Verksamhetsberättelse 2020 för Medlingsverksamheten Skåne
Nordväst och statistik (SN 25- 2021)

-

Brottsofferjouren (SN 26-2021)

Handlingar enligt ovan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 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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Sammanträdesdatum
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Dnr -

§ 65 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
-

Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 1479-21, meddelad 2021-03-23

-

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-08, § 46, Rutin av
personuppgiftshantering.
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-08, § 45, Aktivitetshus i Svalövs
kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-08, § 44, Folkhälsoprogram för
Svalövs kommun.

-

Beslut från Länsstyrelsen angående statsbidrag till verksamhet med
personligt ombud (SN 118-2020)

-

Projektplan gemensamma medel nordvästra Skåne 2021 (SN 27-2021)

Handlingar enligt ovan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22

Dnr -

§ 66 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nämndsekreterare Sara Månsson informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2021
Januari: 78
Februari: 77
Mars: 79
b) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2021
Januari: 129
Februari: 122
Mars: 121
c) Utbetalt försörjningsstöd 2021
Januari: 684 276 kr
Februari: 623 329 kr
Mars: 788 175 kr
d) Sammanträdet den 27 maj 2021, tid kl 13.00 inte kl 09.00.
Information från familjehemssekreterarna:
e) Digital tillsyn runt familjehemsarbete
Socialchef Cecilia Andersson informerar om:
f)

Lägesrapport Covid-19

g) Personal- och verksamhetsfrågor
h) Ekonomi
i)

Flyktingmottagning

j)

Orosanmälningar från skolor

k) Avvikelser och lex Sarah
l)

Justerare

Lägesbeskrivning våld i nära relationer
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Sammanträdesdatum
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Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 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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