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Dnr SN 75-2019

§ 44 Budget 2020 för socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Budget 2020 för socialnämnden, daterad 2020-03-06, godkänns.

Icke deltagande i beslut
Krister Olsson (S) och Jennie Hantoft (C) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2020 med plan 2021-2022
fastställdes av kommunfullmäktige 2019-11-26, § 202. Kommunförvaltningen
har tagit fram förslag till budget 2020 för socialnämndens verksamheter.
Budgeten innehåller av kommunfullmäktige beslutade mål, visare och
ekonomiska ramar för verksamheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-06
Budget 2020 för socialnämnden, daterad 2020-03-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Budget 2020 för socialnämnden, daterad 2020-03-06,
godkänns.

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

§ 45 Kompletteringsbudget I 2020
Socialnämndens förslag till 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.

Icke deltagande i beslut
Krister Olsson (S) och Jennie Hantoft (C) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2019-11-26, § 202, resultat-, balans- och
finansieringsbudget för 2020 med plan 2021-2022.
I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten fick socialnämnden 275 tkr i
investeringsbudget för 2020 och plan 2021-2022.
Investeringsbudget socialnämnden
1. Skattefinansierade investeringar
Nämnd (summor i tkr)
Socialnämnd

Verksamhet

Budget

Plan

Plan

2020
275

2021
275

2022
275

Krav på ökad digitalisering kommer även under 2020 medföra uppgradering/
kompletterande moduler till verksamhetens IT-system (uppdrag öppna insatser,
socialpsykiatriboende och arbetsmarknad) motsvarande 83 tkr samt 35 tkr i
årlig driftskostnad.
Under året kommer sektorn även att vidareutveckla det systematiska
förbättringsarbetet – förbättrad systematik i planering och uppföljning av
verksamheten. Det har varit, och är fortfarande, ett eftersatt område. Det är ett
prioriterat uppdrag i strategin för att nå målet med en lagmässig korrekt och
kvalitetssäkrad verksamhet. Kompletterande digitala verktyg behövs för att
förbättra och effektivisera verksamhetens uppföljning, både på enhets- och
verksamhetsnivå. Verksamheten behöver dels köpa in kompletterande modul
till befintligt beslutstödsystem (inkl. kopplingar mellan beslutstödsystemet och
vårt verksamhetssystem).
Den uppskattade grundkostnaden för inköp av kompletterande modul till det
befintliga beslutstödsystemet Hypergene är 250 tkr och en årlig driftskostnad
motsvarande 84 tkr. Till detta kommer kostnader för kopplingar (API) mellan de
olika systemen (in/ut-data) motsvarande 84 tkr i inköp och en årlig driftskostnad
om 93 tkr.
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Social sektor är även i stort behov av att köpa in ett kompletterande digitalt
verktyg för att kunna vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet
med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Ett sådant verktyg beräknas ha
en årlig driftskostnad om ca 100 tkr.
Utöver ovan angivna tillkommer kapitalkostnader motsvarande ca 30 tkr för
verksamhetssystem.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 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.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 18-2019

§ 46 Begäran om överföring av investeringsanslag från
2019 till 2020
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Överföring av investeringsanslag om 19 tkr från 2019 till 2020 till
socialnämnden för kvarstående uppgradering av verksamhetssystem.

Sammanfattning av ärendet
För 2019 beviljades socialnämnden ett tilläggsanslag om 316 tkr för att
uppgradera moduler till verksamhetssystemet Procapita/Lifecare. Under 2019
har uppgraderingen genomförts för merparten av sektorns verksamheter, men
uppgradering för öppna insatser och socialpsykiatriboende har fått skjutas upp
till 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Överföring av investeringsanslag om 19 tkr från 2019 till
2020 till socialnämnden för kvarstående uppgradering av verksamhetssystem.

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

Justerare
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Dnr SN 28-2020

§ 47 Upphandling familjerådgivning
Socialnämndens beslut
1. Svalövs kommun deltar i upphandling familjerådgivning tillsammans
med berörda kommuner inom Familjen Helsingborg.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har idag ett samverkansavtal kring gemensam
familjerådgivning mellan kommunerna Lund, Lomma, Burlöv, Staffanstorp,
Svedala, Kävlinge, Hörby och Höör. Det nuvarande avtalet löper på oförändrat
fram till och med 2020-12-31. Inför år 2021 behöver avtalet förhandlas om med
de parter som önskar kvarstanna i samverkan.
Då Svalövs kommun idag främst bedriver samverkan inom Familjen
Helsingborg, bl.a. avseende Barnahus, Familjerätt och Social jour, är det mer
naturligt att utveckla denna samverkan och genomföra en upphandling
familjerådgivning inom Familjen Helsingborg. Ett sådant arbete har påbörjats,
där det i dagsläget är oklart vilka kommuner som kommer att medverka i
upphandlingen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Svalövs kommun deltar i upphandling familjerådgivning
tillsammans med berörda kommuner inom Familjen Helsingborg.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 29-2020

§ 48 Remissvar, mål och riktlinjer för det
minoritetspolitiska arbetet i Svalövs kommun
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till mål och
riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs kommun.

Icke deltagande i beslut
Krister Olsson (S) och Jennie Hantoft (C) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den nya paragrafen 5 b § anger en
skyldighet för kommuner att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska
arbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2019-12-16, § 100, kommunstyrelsen
att fatta följande beslut: 1) Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till Mål
och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete i enlighet med § 5b i
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk för antagande i
kommunfullmäktige. 2) Dokumentet skall behandlas senast vid
kommunstyrelsens sammanträde i april 2020.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-13, § 13, i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-25, § 12, att 1) Förslag till
mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs kommun, daterad
2020-02-12, remitteras till Bildningsnämnden, Myndighetsnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden.
2) Nämndernas remissvar ska vara kommunstyrelsens arbetsskott tillhanda
senast vid dess sammanträde i april 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-10
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-25, § 12
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-18
Förslag till mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs
kommun, daterat 2020-02-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till
mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs kommun.

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

Protokollsanteckning
Krister Olsson (S):
Enligt nationell lagstiftning ska förvaltningsmyndigheter verka för att det finns
tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska.
I språklagen anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och
främja de nationella minoritetsspråken. I skollagen står det att en elev som
tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas
modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.
Detta är bara en del av vad som står i lagarna och även om Svalövs kommun
inte är en förvaltningsmyndighet så ska vi verka för att lagarna tolkas och följs
på det sätt som står.
Att ändra och skriva in ord som ”under förutsättning och/eller ”vid behov”
och/eller ”i det fall förvaltningen har tillgång” förminskar lagtexterna och
kommunens ansvar i frågan. Det lyfter även bort en fråga om både jämställdhet
och jämlikhet.
Svalövs kommun ska ta ansvar för att skydda och främja minoritetsspråk vilket
för oss är en självklarhet och då är det också vårt ansvar att följa vad
lagstiftningen säger.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK)

Justerare
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Dnr SN 13-2020

§ 49 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg, beslut, Dnr 3.8.4 -00636/2020
Inspektionen för vård och omsorg, beslut, Dnr 3.8.4 -00632/2020
Inspektionen för vård och omsorg, beslut, Dnr 3.8.4 -00618/2020
Inspektionen för vård och omsorg, beslut, Dnr 3.8.4 -00626/2020
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 10210-19
Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5083-19

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr -

§ 50 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Utvecklingsstrateg Camilla Knobblock informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2020
Januari: 95
Februari: 90
b) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2020
Januari: 150
Februari: 135
c) Utbetalt försörjningsstöd 2020
Januari: 734 967,00
Februari: 759 691,64
Socialchef Mikael Lindberg informerar om:
d) Återrapportering av 2019 års utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära
relationer (Dnr SN 22-2019)
e) Minnesanteckningar, kommundialog flyktingmottagande med
Länsstyrelsen Skåne, Svalöv 4 december 2019 (Dnr SN 30-2020)
f)

Personal- och verksamhetsfrågor

g) Ekonomi
h) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder
i)

Flyktingmottagning

j)

Orosanmälningar från skolor

k) Utredningstider
l)

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