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Utses att justera Jennie Hantoft (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-02-03 kl 12.00 

Justerade 
paragrafer §§ 16-23 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Jennie Hantoft (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-01-30 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås  
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Beslutad ärendelista 

§ 16 Svar på motion, Handlingsplan för stöd till brottsoffer .............................. 4 
§ 17 Förnyat hyresavtal för enheten för arbete, integration och välfärds lokal 

på Svalegatan 25 ...................................................................................... 6 
§ 18 Medverkan i samverkansprojekt Digital självförsörjning ........................... 7 
§ 19 Revidering av delegationsordning för socialnämnden .............................. 8 
§ 20 Synpunkten, återrapportering för kvartal 4 2019 ...................................... 9 
§ 21 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom individ- och 

familjeomsorgen ...................................................................................... 11 
§ 22 Meddelanden ........................................................................................... 12 
§ 23 Information ............................................................................................... 13 
 

Ärendena ”Förnyat hyresavtal för enheten för arbete, integration och välfärds 
lokal på Svalegatan 25” samt ”Medverkan i samverkansprojekt Digital 
självförsörjning” lades till vid sammanträdet.  
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Dnr SN 94-2019 

§ 16 Svar på motion, Handlingsplan för stöd till 
brottsoffer 

Socialnämndens beslut 
 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2020-01-17, antas som nämndens eget. 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande, 
daterat 2020-01-17. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-08-26 med motionen Handlingsplan för stöd 
till brottsoffer. I motionen yrkas att:  

 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till 
kommunstyrelse/socialnämnd att utreda och föreslå en handlingsplan 
för stöd och skydd till kommunmedborgare som utsatts för brott, i enligt 
med intentionerna ovan.  

 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till 
kommunstyrelse/socialnämnd att uppdatera kommunens 
informationskanaler, främst hemsidan, så att stöd åt brottsoffer blir 
lättare att hitta.  

Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till socialnämnden för 
yttrande.  

Nämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande där det bland annat 
framförs att Svalövs kommun sedan 2018 har en överenskommelse om 
idéburet offentligt partnerskap med Brottsofferjouren Landskrona Svalöv samt 
att Socialtjänstens rutiner för stöd till brottsoffer kommer att färdigställas under 
februari 2020. Därutöver kommer information om stöd till brottsoffer och dess 
tillgänglighet i närtid utvecklas. 

I och med tecknad överenskommelse med Brottsofferjouren och existerande 
rutiner för stöd till brottsoffer ses inget behov av en specifikt framtagen 
handlingsplan för detta område, varvid motionen bör anses besvarad. 

Vid sammanträdet medverkade Jonathan Berglund, samordnare 
brottsofferjouren Landskrona, och Johan Nilsson, Socialrådgivare och 
kontaktperson för brottsofferjouren i Svalöv, för att informera om 
brottsofferjourens verksamhet. 
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Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande, daterat 2020-01-17 
Remittering av motion, daterad 2019-11-04 
Motion från Torbjörn Ekelund (L), inkommen 2019-08-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Ordförandes yttrande, daterat 2020-01-17, antas som 
nämndens eget. 

Aase Jönsson (KD) förslag till kommunstyrelsen: 1. Motionen anses besvarad 
med hänvisning till socialnämndens yttrande, daterat 2020-01-17. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK, SARA) 
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Dnr SN 10-2020 

§ 17 Förnyat hyresavtal för enheten för arbete, 
integration och välfärds lokal på Svalegatan 25 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden uppdrar samhällsbyggnadsnämnden att teckna ett 
förnyat hyresavtal med Görans fastigheteter i Höör AB för enheten för 
arbete, integration och välfärds lokal på Svalegatan 25, Svalöv. 

Sammanfattning av ärendet 

Stödboendet Nova som lokal för kommunens ensamkommande ungdomar 
upphör i början av 2020 då de tre ungdomar som bor kvar på Nova flyttar till 
egna lägenheter. Idag bor 14 ensamkommande ungdomar i egen lägenhet. 
Detta innebär att stödboendet som del av en enhet finns kvar men inte med 
behov av någon gemensam lokal.  

Det nuvarande hyresavtalet för Nova innefattar även lokalen för 
arbetsmarknadsfrågor (AME) - enheten för arbete, integration och välfärds lokal 
på Svalegatan 25, Svalöv. Med anledning av att Nova upphör som stödboende 
behöver ett nytt avtal tecknas som endast avser AME:s lokal. Hyreskostnaden 
för Nova om ca 250 tkr har hitintills täckts av ersättning från Migrationsverket, 
men enligt nuvarande hyresavtal riskerar social sektor att betala för ej utnyttjad 
lokal. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-24 
Offert hyresavtal, daterad 2020-01-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden uppdrar samhällsbyggnadsnämnden att 
teckna ett förnyat hyresavtal med Görans fastigheteter i Höör AB för enheten 
för arbete, integration och välfärds lokal på Svalegatan 25, Svalöv. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK, HAHZ, SARA) 
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Dnr SN 11-2020 

§ 18 Medverkan i samverkansprojekt Digital 
självförsörjning 

Socialnämndens beslut 

1. Svalövs kommun ansöker om att delta i samverkansprojektet Digital 
självförsörjning tillsammans med Landskrona stad samt ytterligare sju 
kommuner inom Familjen Helsingborg. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Landskrona stad och ytterligare sju kommuner inom Familjen Helsingborg har 
för avsikt att lämna in en gemensam ansökan till ESF om finansiering av ett 
samverkansprojekt. Ansökan kommer att ske i tre separata delar: 

 Webbaserad plattform som möjliggör för arbetssökande att ta del av det 
innehåll Familjen Helsingborgs arbetsmarknadsenheter har. Plattformen 
syftar även till att kunna kommunicera mellan arbetssökande och 
arbetsmarknadsenheten. Plattformen kommer att vara koordinerad med 
Arbetsförmedlingens digitala plattform. 

 Medel för kompetenshöjande insatser för medarbetare inom deltagande 
kommuners arbetsmarknadsenheter och ekonomiskt bistånd. 

 Medel för kompetenshöjande insatser för deltagande kommuners 
arbetssökande. 

Tanken är att projektet ska vara självfinansierande, dvs. ansökta medel 
kommer att användas för finansiering av framtagande av plattform och 
kompetenshöjande insatser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Svalövs kommun ansöker om att delta i 
samverkansprojektet Digital självförsörjning tillsammans med Landskrona stad 
samt ytterligare sju kommuner inom Familjen Helsingborg. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, HAAD, CAKK) 
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Dnr SN 7-2020 

§ 19 Revidering av delegationsordning för 
socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Förslag till reviderad delegationsordning, daterad 2020-01-15, antas 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges inrättande av en myndighetsnämnd innebar förändringar i 
kommunstyrelsens, bildningsnämndens, bygg- och räddningsnämndens 
(numera myndighetsnämndens) och socialnämndens respektive reglemente. 
Med anledning av detta behöver även berörda nämnders respektive 
delegationsordning revideras för att harmonisera med reviderade reglementen. 

I samband med socialnämndens beslut 2019-11-05, § 163, om reviderad 
delegationsordning gavs socialchef i uppdrag att undersöka möjligheten att 
förtydliga punkt 3.9, 31 och 33 i dokumentet. Punkt 3.9, som rör beslut om 
skadeståndsanspråk, kommer att ses över av nämndsadministrationen i 
samband med att samtliga delegationsordningar ses över. I aktuellt förslag till 
revidering föreslås ändringar i punkt 31 och 33, som rör ekonomiskt bistånd för 
tid då studier bedrivs på grundläggande nivå och gymnasienivå, så att endast 
enhetschef, och för en viss nivå endast socialchef, kan fatta beslut i dessa 
ärenden. 

Vidare förslås en språklig förändring där ”delegering” genomgående byts ut till 
”delegation” i syfte att harmonisera språkbruket inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-15 
Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden, daterad 2020-01-
15 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-26, § 200 
Socialnämndens beslut 2019-11-05, § 163 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Förslag till reviderad delegationsordning, daterad 2020-
01-15, antas. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, HAJN, CAKK, LBN, SARA) 

Mötet ajournerades 10.23-10.31  
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Dnr SN 44-2019 

§ 20 Synpunkten, återrapportering för kvartal 4 2019 

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 4 2019 inkom 5 synpunkter för socialnämnden via 
Synpunktshanteraren.  

Inkomna synpunkter socialnämnden, kvartal 4 2019  

Datum Synpunkten avser Åtgärd Avslut 
2019-10-04 Synpunkt mot bristande 

enhetlighet inom socialtjänsten. 
Anonym avsändare. 2019-10-04 

2019-10-28 Positiv synpunkt om enskild 
medarbetare (ekonomiskt 
bistånd). Det arbete 
medarbetaren utför gör skillnad.  

Anonym avsändare. 2019-10-28 

2019-11-04 Positiv synpunkt om enskild 
medarbetare (ekonomiskt 
bistånd). Mycket trevligt 
bemötande.   

-  
Kontaktuppgifter har inte lämnats 
av den enskilde. 

2019-11-04 

2019-11-19 Synpunktlämnare uppger att 
socialsekreterare inte tar barn 
som utsatts för psykiskt våld i 
nära relation på allvar.  

Samma vecka kontaktade 
enhetschef (ec) den enskilde och 
erbjöd tid för möte med ec och 
berörd handläggare. Vid mötet i 
mitten av dec gick den enskildes 
synpunkter igenom. Hen uppgav 
efteråt att hen känt sig lyssnad på 
och respektfullt bemött av såväl 
handläggare som ec.  

2019-12-27 

2019-12-19 Positiv synpunkt, den enskilde 
uppger att trots bakgrund kom 
hen ut snabbt i arbete igen. Gör 
det man ska och man får det stöd 
man behöver.   

Anonym avsändare.  2019-12-19 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Informationen noteras. 
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK, HAJN)  
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Dnr SN 11-2019 

§ 21 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 4 2019 finns inga beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-13 

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, SARA)   
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Dnr - 

§ 22 Meddelanden  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 7760-19 
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 11103-19 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 23 Information  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Louise Linde informerar om: 

a) Digital kallelse 

 

Nämndsekreterare Sara Rävås informerar om: 

b) Antal hushåll med försörjningsstöd 2019 

Januari: 102 
Februari: 90 
Mars: 101 
April: 100 
Maj: 107 
Juni: 111 
Juli: 108 
Augusti: 85 
September: 90 
Oktober: 98 
November: 93 
December: 95 

c) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2019 

Januari: 134 
Februari: 134 
Mars: 134 
April: 136 
Maj: 145 
Juni: 153 
Juli: 148 
Augusti: 139 
September: 134 
Oktober: 143 
November: 136 
December: 145 

d) Utbetalt försörjningsstöd 2019 

Januari: 847 955 kr 
Februari: 766 964 kr 
Mars: 944 430 kr 
April: 809 256 kr 
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Maj: 893 029 kr 
Juni: 801 563 kr 
Juli: 880 553 kr 
Augusti: 638 071 kr 
September: 748 713,80 kr 
Oktober: 920 441,50 kr 
November: 831 778 kr 
December: 822 404,72 

 

Socialchef Mikael Lindberg informerar om:  

e) Återrapportering av 2019 års statsbidrag för att stärka insatserna för barn 
och unga med psykisk ohälsa (Dnr SN 26-2019) 

f) Redovisning, statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med 
personligt ombud (Dnr SN 13-2019) 

g) Personal- och verksamhetsfrågor 

h) Ekonomi 

i) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder 

j) Flyktingmottagning  

k) Orosanmälningar från skolor 

l) Utredningstider 

m) Lex Sarah-anmälan och avvikelser 
 
Protokollet ska skickas till:  
-  


