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Utses att justera Håkan Andersson (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-05-28 kl. 14.00 

Justerade 
paragrafer §§ 82-88 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Håkan Andersson (C)   
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Dnr SN 42-2020 

§ 82 Politikerjour 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämndens delegationsordning kompletteras med beslut om att 
Håkan Andersson och Hans Lindström ges rätt att fatta 
delegationsbeslut om socialnämndens ordförande och vice ordförande 
är förhindrade att göra det. Kompletteringen gäller under perioden 
2020-05-29 – 2020-06-18. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I socialnämndens delegationsordning finns det några beslut som både 
socialnämndens ordförande och vice ordförande har delegation på. Det är 
ärenden enligt LVU och LVM som ibland kräver snabba beslut och som fattas 
av ordförande eller vice ordförande om nämnden inte hinner sammanträda. 

När ordförare är ledig tjänstgör vice ordförande i dennas ställe. 

Med bakgrund av den pågående pandemin (Covid-19) är verksamheten mer 
sårbar och förslaget är att fler ska kunna fatta delegationsbeslut om både 
ordförande och vice ordförande skulle bli förhindrade att göra så. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämndens delegationsordning kompletteras med 
beslut om att Håkan Andersson och Hans Lindström ges rätt att fatta 
delegationsbeslut om socialnämndens ordförande och vice ordförande är 
förhindrade att göra det. Kompletteringen gäller under perioden 2020-05-29 – 
2020-06-18. 

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 52-2020 

§ 83 Delårsrapport tertial 1, april 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Delårsbokslut tertial 1, april 2020 för socialnämnden godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för socialnämnden till och med 
den 30 april 2020. Avvikelsen till och med april för politisk organisation är -20 tkr 
och för social sektor 2 tkr.  

Prognosen för helår 2020 visar en negativ avvikelse med 60 tkr för politisk 
organisation och för social sektor en negativ avvikelse på 3 000 tkr. Totalt har 
social sektor en negativ avvikelse på 3060 tkr i förhållande till budget. Denna 
negativa avvikelse ligger främst inom placeringar barn/unga samt vuxna 
missbruk. I en majoritet av kostnader för olika målgrupper och verksamheter är 
ett visst mörkertal inberäknat i prognosen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-19 
Delårsbokslut tertial 1, april 2020, daterad 2020-05-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Delårsbokslut tertial 1, april 2020 för socialnämnden 
godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, EMTO, CAKK) 
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Dnr SN 53-2020 

§ 84 Avgift för familjerådgivning 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Från och med den 1 januari 2021 är avgiften för familjerådgivning 
300 kr per samtal. Det första besöket är avgiftsfritt. Vid uteblivet besök 
ska den enskilde betala egenavgiften på 300 kr om besöket inte har 
avbokats 24 timmar innan avtalad tid.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 1996-08-26, § 117, att en besöksavgift vid 
familjerådgivning uttas med 125 kr fr.o.m. 1996-09-01. Svalövs kommuns avgift 
för familjerådgivning har inte justerats sedan dess.   

Aktuellt samverkansavtal om gemensam familjerådgivning mellan kommunerna 
Lund, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, Svedala, Kävlinge, Hörby, Höör och Svalöv 
upphör per den sista december 2020. Arbete pågår för att familjerådgivning ska 
kunna erbjudas via Familjen Helsingborg genom en gemensam upphandling av 
familjerådgivning (samtliga kommuner ingår inte i upphandlingen). 

Avgift familjerådgivning 

Kommun Avgift 

Burlöv 200 kr 

Hörby 150 kr 

Höör 300 kr 

Kävlinge 300 kr 

Lomma 400 kr 

Lund 300 kr 

Staffanstorp 200 kr 

Svedala 400 kr 

Helsingborg 200 kr 

Höganäs 287 kr 

Landskrona 125 kr 

Åstorp 200 kr 

Ängelholm 200 kr 

Uppgifter är hämtade från https://www.lund.se/omsorg--hjalp/familj-barn-och-ungdom/familjeradgivning/ 
samt från övriga kommuners hemsida. I Helsingborg och Landskrona är första besöket avgiftsfritt. 

Då Svalövs kommuns avgift för familjerådgivning inte har förändrats sedan 
1996 föreslås att avgiften höjs till 300 kr per besök från och med den 
1 januari 2021. Samtidigt föreslås att det första besöket är avgiftsfritt. Vid 
uteblivet besök ska den enskilde betala egenavgiften på 300 kr om besöket inte 
har avbokats 24 timmar innan avtalad tid. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 1996-08-26, § 117 

https://www.lund.se/omsorg--hjalp/familj-barn-och-ungdom/familjeradgivning/
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD) förslag till kommunstyrelsen: 1. Från och med den 1 januari 
2021 är avgiften för familjerådgivning 300 kr per samtal. Det första besöket är 
avgiftsfritt. Vid uteblivet besök ska den enskilde betala egenavgiften på 300 kr 
om besöket inte har avbokats 24 timmar innan avtalad tid. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK) 
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Dnr SN 38-2020 

§ 85 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Helsingborgs 
kvinnojour 

Socialnämndens beslut 

1. Helsingborgs kvinnojour beviljas ett ekonomiskt bidrag om 5 000 kr för 
år 2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Helsingborgs kvinnojour har lämnat in en ansökan om ekonomiskt bidrag på 
26 000 kr för år 2020. 

I ansökan anges att Kvinnojouren i Helsingborg varje år tar emot kvinnor som 
söker hjälp från Svalövs kommun. Deras verksamhet står öppen för och 
utnyttjas av närliggande kommuners invånare. Under 2019 hade de 
28 kontakter via telefon med kvinnor från Svalöv. Ett stort antal av dessa har 
sedan haft upprepade besök för stödsamtal, stöd hos polis och rättegångar. De 
har haft 5 bokade samtal med kvinnor från Svalöv.   

Svalövs kommun har jourlägenheter i andra kommuner för personer som är 
utsatta för våld i nära relationer, vilken används och täcker 
behoven i stort. Landskronas kvinnohus används när det är extra stort akut 
skyddsbehov.  

Socialnämnden beviljade ett ekonomiskt bidrag på 5 000 kr till Helsingborgs 
kvinnojour för år 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-06 
Ansökan från Helsingborgs kvinnojour, inkommen 2020-04-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Helsingborgs kvinnojour beviljas ett ekonomiskt bidrag 
om 5 000 kr för år 2020. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Helsingborgs kvinnojour 
Kommunförvaltningen (MLLG, IASM) 
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Dnr SN 33-2020 

§ 86 Synpunkten, återrapportering för kvartal 1 2020 

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 nämndsadministrationen för 
varje kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ.  

Under kvartal 1 2020 inkom 5 synpunkter för socialnämnden via 
Synpunktshanteraren.  

Inkomna synpunkter socialnämnden, kvartal 1 2020 

Datum Synpunkten avser Åtgärd Avslut 
2020-01-04 Synpunkt på beteende hos 

medarbetare ekonomiskt bistånd. 
Den enskilde uppger att 
medarbetarens beteende gör hen 
mycket stressad.  

Enhetschef har tillsammans med 
aktuell handläggare och 
integrationssamordnare som 
språkstöd haft ett möte med den 
enskilde. Handläggaren gick 
sakligt igenom hens ärende och 
bad om ursäkt för sitt bemötande 
gentemot klienten. Information 
lämnades om processen för 
överklagande av ett ärende om 
man inte är nöjd med sitt beslut. 
Vid mötet erbjöds stöd i form av 
budget- och skuldrådgivning. 
Klienten förstod efter mötet, 
tackade och var nöjd.  

2020-01-13 

2020-01-29 Positiv synpunkt om medarbetare 
(ekonomiskt bistånd). Den 
enskilde uppger att hen bemötts 
med kunskap, rättssäkerhet och 
medmänsklighet.  

Anonym avsändare. 2020-01-29 

2020-01-30 Synpunkt på att medarbetare på 
enheten utredning och uppföljning 
inte har meddelat att 
handläggaren var sjuk och att 
mötet var inställt. Den enskilde 
uppger att hen har tagit ledigt från 
sitt arbete och vill ha ersättning 
för förlorad arbetsinkomst samt 
körersättning. 
 

Enhetschef har återkopplat till den 
enskilde via brev. Beklagat att 
aktuell handläggare var sjuk och 
att kollega sökt den enskilde utan 
att få kontakt. Enheten har som 
rutin att alltid ringa de som har 
bokade tider och att de gör vad 
de kan för att få fram detta 
meddelande i god tid. Som 
myndighet finns inte möjlighet till 
ekonomisk ersättning för 
uteblivna möten.  

2020-02-12 
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Inkomna synpunkter socialnämnden, kvartal 1 2020 
Datum Synpunkten avser Åtgärd Avslut 
2020-02-06 Synpunkt på medarbetare inom 

ekonomiskt bistånd. Den enskilde 
framför synpunkter som hen 
uppger som både små och stora 
fel i handläggningen, 
missuppfattningar av 
sakförhållanden och att 
medarbetaren är extremt svår att 
kommunicera med.  

Enhetschef har tillsammans med 
personligt ombud haft ett möte 
med den enskilde för att lyssna in 
hens upplevelser och ge möjlighet 
att komma till tals. Vid detta möte 
lämnades muntlig återkoppling på 
synpunkterna. Byte av 
handläggare har skett. 

2020-02-19 

2020-03-08 Positiv synpunkt, den enskilde 
uppger att hen är så nöjd med 
Öppna insatser. Fått så bra 
service och goda råd av 
medarbetare. Dessa har hjälpt att 
hantera svåra situationer hemma. 

Anonym avsändare.  2020-03-08 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-15 

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 (MLLG, CAKK) 
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Dnr SN 13-2020 

§ 87 Meddelanden  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Uppsala, mål nr 1636-18 E, meddelad 2020-03-25 
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 15198-19, meddelad 2020-04-15 
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 14818-19, meddelad 2020-04-16 
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 9611-19, meddelad 2020-05-07 
Lunds tingsrätt, mål nr T 5013-18, meddelad 2020-04-07 
Helsingborgs Tingsrätt, mål nr B 7201-19, meddelad 2020-05-08 
 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 88 Information  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Hanna Åstrand, enhetschef arbete, integration och välfärd, presenterar 
statistik över arbetslöshet i kommunen och informerar om pågående 
insatser och projekt. 

 

Nämndsekreterare Sara Rävås informerar om: 

b) Antal hushåll med försörjningsstöd 2020  

Januari: 95 

Februari: 90 

Mars: 88 

April: 80 

c) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2020  

Januari: 150 

Februari: 135 

Mars: 140 

April: 142 

d) Utbetalt försörjningsstöd 2020  

Januari: 734 967,00 

Februari: 759 691,64 

Mars: 744 274,68 

April: 716 119,77 

 

Socialchef Mikael Lindberg informerar om:  

e) Lägesrapport kring det nya coronaviruset (Covid-19) 

f) Personal- och verksamhetsfrågor 

g) Ekonomi 

h) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder 

i) Flyktingmottagning  
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j) Orosanmälningar från skolor 

k) Utredningstider 

l) Lex Sarah-anmälningar och avvikelser 
 

Protokollet ska skickas till:  

-  


