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Ärendet "Revidering av socialnämndens uppdrag 2021" tillades vid
sammanträdet.
Ärendet "Avtal med Personligt ombud Skåne" togs bort vid sammanträdet.
Beslut togs även att flytta informationen till slutet.
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Dnr SN 82-2020

§ 178 Revidering av socialnämndens uppdrag 2021
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningen och socialnämndens ordförande uppdras återkomma
med förslag till revidering av socialnämndens uppdrag 2021 inför
extrainsatt sammanträde i slutet av december 2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden fattade 2020-11-26, § 175, beslut om socialnämndens uppdrag
2021. Ett av dessa mål var lagt under kommunfullmäktiges mål 5 som nu är
borttaget efter beslut i kommunfullmäktige.
Socialnämnden behöver därmed revidera sina uppdrag inför 2021.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2020-11-26, § 175

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Förvaltningen och socialnämndens ordförande uppdras
återkomma med förslag till revidering av socialnämndens uppdrag 2021 inför
extrainsatt sammanträde i slutet av december 2020.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SAMA, MLLG)
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Dnr SN 8-2020

§ 179 Svalövs kommuns program för familjefrid 20212023
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Förslag till program för familjefrid 2021-2023 för Svalövs kommun
antas.

Sammanfattning av ärendet
I början av 2020 reviderades Svalöv kommuns familjefridsprogram (antaget av
kommunfullmäktige 2016-04-25, § 63) och med anledning av detta föreslogs
program för familjefrid för perioden 2020-2022. Programmet berör hela
kommunen och flera kommunala verksamheter, eftersom arbetet mot våld i
nära relationer, utöver utredning och insatser, ska innehålla förebyggande och
upptäckande arbete.
Socialnämnden föreslog 2020-02-27, § 36, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till program för familjefrid
2020-2022 för Svalövs kommun antas.
Kommunstyrelsen fattade 2020-04-14, § 95, följande beslut: 1) Ärendet
remitteras till bildningsnämnden, vård-och omsorgsnämnden och
personalutskottet. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den
31 juli 2020.
Personalutskottet föreslog 2020-06-12, § 26, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Remissen avseende förslag till Svalövs kommuns program för
familjefrid 2020 –2022, daterat 2020-01-20, återkallas och ärendet
återremitteras till socialnämnden för vidare bearbetning i samråd med berörda
parter.
Kommunstyrelsen fattade 2020-08-17, § 202, följande beslut: Remissen
avseende förslag till Svalövs kommuns program för familjefrid 2020 –2022,
daterat 2020-01-20, återkallas och ärendet återremitteras till socialnämnden för
vidare bearbetning i samråd med berörda parter.
Programmet har nu reviderats efter samråd med berörda parter och föreslås
gälla för perioden 2021-2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-03
Förslag till program för familjefrid 2021-2023, daterat 2020-11-23
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, 202
Personalutskottets protokoll 2020-06-12, § 26
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-02
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 95
Socialnämndens protokoll 2020-02-27, § 36
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Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-23
Förslag till program för familjefrid 2020-2022, daterat 2020-01-20
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25, § 64

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): Förslag till kommunstyrelsen: 1. Förslag till program för
familjefrid 2021-2023 för Svalövs kommun antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (kommunchef, HR-chef, samtliga sektorschefer)
Kommunstyrelsen

Justerare
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Dnr SN 106-2020

§ 180 Remissvar angående samrådsförslag för
renhållningsordning 2021-2025 för Landskrona stad och
Svalövs kommun
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden har inget att tillföra till utarbetat förslag för ny
renhållningsordning 2021-2025 för Landskrona stad och Svalövs
kommun.

Sammanfattning av ärendet
LSR, Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, har tillsammans med Landskrona
stad och Svalövs kommun tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för
båda kommunerna. Renhållningsordningen består av en för de båda
kommunerna gemensam avfallsplan med tillhörande bilagor, och
renhållningsföreskrifter för Landskrona stad samt för Svalövs kommun.
Föreslagen renhållningsordning finns tillgänglig på
www.svalov.se/samrådrenhållningsordning
Syftet med avfallsplanen är att visa vilka ambitioner Landskrona stad och
Svalövs kommun har för att förebygga uppkomsten av avfall och att när avfall
ändå uppstår omhänderta det långsiktigt hållbart. Renhållningsföreskrifterna i
sin tur reglerar förhållandet mellan kommunerna och invånarna rörande
avfallshanteringen.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag
för ny renhållningsordning 2021-2025 för Landskrona stad och Svalövs
kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-07
Avfallsplan Landskrona stad och Svalövs kommun 2021-2025, inkl. bilaga 1-8
och renhållningsföreskrifter

Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Andersson (C) och Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden har inget att
tillföra till utarbetat förslag för ny renhållningsordning 2021-2025 för Landskrona
stad och Svalövs kommun.

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 107-2020, KS 256-2020

§ 181 Plan för intern kontroll 2021
Socialnämndens beslut
1. Tillsvidare antas Plan för intern kontroll 2020 att gälla också för år 2021.
2. Kommunförvaltningen avser återkomma med förslag till reviderad plan
senast vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande Policy för intern kontroll, 5 §, beslutad av kommunfullmäktige
2017-10-31, § 143, ska respektive nämnd/styrelse senast 31 december året
före kontrollåret varje år antaga en särskild plan för den interna kontrollen.
Planen ska bygga på en tydlig och transparant riskanalys. Riskanalysen ska
dokumenteras i en bruttorisklista. Denna bruttorisklista är underlag för beslut
om vilka internkontrollmoment, som ska genomföras under det kommande året.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-07, § 321, att 1) Tills vidare antas Plan
för intern kontroll 2020 att gälla också för år 2021. 2) Kommunförvaltningen
avser återkomma med förslag till reviderad plan senast vid kommunstyrelsens
sammanträde i april 2021. Beslutet fattades mot bakgrund av att förvaltningen
önskar arbeta genom planen för 2021, och inför kommunstyrelsens beslut
arbeta med en bruttolista ur vilken ur ett risk- och konsekvensperspektiv
lämpliga kontroller väljs. Ett sådant arbete har ännu inte varit möjligt att
prioritera, varför förvaltningens förslag till kommunstyrelsen var att för nu
prolongera gällande plan, och senast i april återkomma till kommunstyrelsen för
antagande. Kommunstyrelsens plan kommer att innehålla en generell del, som
träffar samtliga nämnders och styrelsers verksamhet.
Mot bakgrund av ovanstående avser förvaltningen att återkomma till
socialnämnden med förslag till reviderad plan för intern kontroll senast vid
socialnämndens sammanträde i april 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Tillsvidare antas Plan för intern kontroll 2020 att gälla
också för år 2021. 2. Kommunförvaltningen avser återkomma med förslag till
reviderad plan senast vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2021.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK)
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§ 182 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
Juni: 98
Juli: 92
Augusti: 84
September: 85
November: 77
b) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2020
Januari: 150
Februari: 135
Mars: 140
April: 142
Maj: 147
Juni: 158
Juli: 148
Augusti: 148
September: 143
November: 134
c) Utbetalt försörjningsstöd 2020
Januari: 734 967,00 kr
Februari: 759 691,64 kr
Mars: 744 274,68 kr

Justerare
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April: 716 119,77 kr
Maj: 651 738,95 kr
Juni: 810 452,90 kr
Juli: 782 709,14 kr
Augusti: 701 807,38 kr
September: 719 141,40 kr
November: 667 812,63 kr
Socialchef Mikael Lindberg informerar om:
d) Lägesrapport Covid-19
e) Personal- och verksamhetsfrågor
f)

Ekonomi

g) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder
h) Flyktingmottagning
i)

Orosanmälningar från skolor

j)

Utredningstider

k) Skrivelse till socialnämnden, PO Skånes svar till förslag om neddragning
av personligt ombud i Svalövs kommun (SN 100-2020)
l)

Lex Sarah-anmälan och avvikelser

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 183 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2642-20, meddelad 2020-11-19
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 14037-20, meddelad 2020-11-17
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 7116-20, meddelad 2020-12-02
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 15194-19, meddelad 2020-07-14
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, daterad 2020-11-24
Protokollet ska skickas till:
-
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