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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 9.00-10.31, 10.49-11.17 
Mötet ajournerades 10.31-10.43 
 

Beslutande Håkan Andersson (C) 
Hans Lindström (SD) 
Krister Olsson (S), vice ordförande 
Aase Jönsson (KD), ordförande 
Ingrid Ekström (SD) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- 

Övriga deltagare Mikael Lindberg, socialchef 
Camilla Knobblock, utvecklingsstrateg, § 93 d) 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
Petra Andersson, systemansvarig IT, § 93 d) 
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Utses att justera Håkan Andersson (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-06-18 kl. 11.30 

Justerade 
paragrafer §§ 92-97 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Håkan Andersson (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-18 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås  
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§ 92 Beslutad ärendelista 

§ 93 Information ................................................................................................. 4 
§ 94 Politikerjour ................................................................................................ 6 
§ 95 Ansökan om bidrag, BUFFF Skåne .......................................................... 7 
§ 96 Samverkansavtal Kriscentrum mellersta Skåne ....................................... 9 
§ 97 Meddelanden ........................................................................................... 10 
 

Ärendet ”Samverkansavtal Kriscentrum mellersta Skåne” tillades vid 
sammanträdet. 

Ärendenas ordning ändrades vid sammanträdet. 
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Dnr - 

§ 93 Information  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Sara Rävås informerar om: 

a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2020  

Januari: 95 

Februari: 90 

Mars: 88 

April: 80 

Maj: 82 

b) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2020  

Januari: 150 

Februari: 135 

Mars: 140 

April: 142 

Maj: 147 

c) Utbetalt försörjningsstöd 2020  

Januari: 734 967,00 

Februari: 759 691,64 

Mars: 744 274,68 

April: 716 119,77 

Maj: 651 738,95 

 

Socialchef Mikael Lindberg informerar om:  

d) Digital utveckling social sektor 

e) Information om ESF-ansökan 

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

g) Personal- och verksamhetsfrågor 

h) Ekonomi 

i) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder 
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j) Flyktingmottagning  

k) Orosanmälningar från skolor 

l) Utredningstider 

m) Lex Sarah-anmälan och avvikelser 
 

Protokollet ska skickas till:  

-  
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Dnr SN 42-2020 

§ 94 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 
2020-06-19 – 2020-07-30. 

 

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. 

Under kommande veckor infaller även sommarsemester och för att minska 
verksamhetens sårbarhet önskas att fler ska kunna fatta delegationsbeslut även 
under dessa veckor. 

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 2020-06-19 – 
2020-07-30. 

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 58-2020 

§ 95 Ansökan om bidrag, BUFFF Skåne 

Socialnämndens beslut 

1. BUFFF Skånes ansökan om bidrag avslås då socialnämnden inte 
använder sig av organisationens verksamhet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

BUFFF (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) är en 
barnrättsorganisation, ideell stödorganisation utan vinstintresse. De arbetar för 
barn och ungdomar 0 - 18 år som har en förälder eller någon annan 
familjemedlem i fängelse/häkte eller frivård. BUFFF arbetar enligt 
Barnkonventionen.  

I ansökan om bidrag skriver BUFFF att de under 2020 har fått bidrag från 

Helsingborgs stad och Malmö stad men organisationen ger i dag stöd till alla 

barn och ungdomar i Skåne. I din kommun finns barn och ungdomar som 

behöver stöd från BUFFF just nu. BUFFF söker därför omgående 

utvecklingsbidrag/extra stöd med 20 000 kr till verksamheten. Pengarna behövs 

för att kunna behålla personal och för att täcka kostnader för resor till familjerna.  

BUFFF anger i ansökan att massor av barn och ungdomar lever i familjer där 

en eller båda föräldrarna plötsligt frihetsberövas och vardagen vänds upp och 

ner. Att ha en förälder inom kriminalvården skapar förutom otrygghet och sämre 

framtidsförutsättningar också en massa frågor hos barnen. BUFFF ger stöd och 

besvarar frågorna. BUFFF behöver nu stöd för att kunna fortsätta 

verksamheten. Med anledning av den särskilda insatsen Operation Rimfrost 

från polisens sida samt den pågående situationen med Covid-19 med den 

isolering flera av barnen och ungdomarna nu upplever är trycket på 

organisationen extra stort. Antalet samtal i chatten ökar. Klimatet i hemmet i 

redan utsatta familjer hårdnar och barn och ungdomars naturliga fristad i skola 

och andra sammanhang minskar. 

BUFFF Skåne har tillgång till egna lokaler i Malmö och Helsingborg. De är tre 
anställda i BUFFF Skåne, familjestödjare, verksamhetsledare samt volontär. 
BUFFF Skåne uppbär statsbidrag från Kriminalvården för barncentrerade 
samtal med frihetsberövade föräldrar. Sponsorer och finansiärer söks 
kontinuerligt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-04 
Ansökan daterad 2020-05-04 inkl. bilagor, Brev till 31 kommuner och 
Verksamhetsberättelse för 2019 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. BUFFF Skånes ansökan om bidrag avslås då 
socialnämnden inte använder sig av organisationens verksamhet. 

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 59-2020 

§ 96 Samverkansavtal Kriscentrum mellersta Skåne 

Socialnämndens beslut 

1. Svalövs kommun beslutar att inte teckna nytt samverkansavtal kring 
Kriscentrum mellersta Skåne fr.o.m. januari 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun deltar idag i ett samverkansavtal kring Kriscentrum mellersta 
Skåne. Genom aktuell samverkan mellan kommunerna Eslöv, Höör, Kävlinge, 
Lomma, Lund, Staffanstorp och Svalöv ska män, kvinnor och barn från 
respektive kommuner erbjudas samtal, rådgivning och stödinsatser för att 
motverka våld mellan närstående och familjevåld.  

Med anledning av att Burlöv har tillkommit som samverkanskommun har avtalet 
setts över inför 2021, där mindre förändringar av procentsatserna 
(kostnadsfördelning) har skett samtidigt som OH-kostnaderna har setts över. 
Det nya avtalet är tänkt att träda i kraft fr.o.m. den 1 januari 2021.  

Social sektor gör bedömningen att verksamheten kan tillgodoses på 
hemmaplan av medarbetare på enheten för öppna insatser. Mot bakgrund 
därav väljer Svalövs kommun att inte teckna förnyat avtal med Kriscentrum 
mellersta Skåne fr.o.m. januari 2021. Den kostnad sektorn idag har för 
Kriscentrum överförs till enheten för öppna insatsers budget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Svalövs kommun beslutar att inte teckna nytt 
samverkansavtal kring Kriscentrum mellersta Skåne fr.o.m. januari 2021. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK, FACC) 
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Dnr SN 13-2020 

§ 97 Meddelanden  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Migrationsverket, dnr 7.4.3.1-2020-7298, beslut 2020-05-05 
Helsingborgs Tingsrätt, mål nr B 2666-20, meddelad 2020-05-06 
Helsingborgs Tingsrätt, mål nr B 3119-20, meddelad 2020-05-25 
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 3346-20, meddelad 2020-05-28 
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 4132-20, meddelad 2020-06-02 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


