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Dnr SN 40-2018 

§ 33 Ekonomisk uppföljning per 2018-12-31   

Socialnämndens beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning per 2018-12-31 för socialnämnden godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för 2018 års bokslut för socialnämnden. Avvikelsen i 
bokslutet jämfört med budget är för Politisk organisation 64 tkr, Individ- och 
familjeomsorg 2 123 tkr och Arbetsmarknad 96 tkr. Total avvikelse för nämnden 
är 2 155 tkr jämfört med budget. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens skrivelse, daterad 2019-02-19 
Bokslut 2018 för socialnämnden, daterad 2019-02-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Ekonomisk uppföljning per 2018-12-31 för 
socialnämnden godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, AAJN) 
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Dnr SN 18-2019 

§ 34 Budget 2019 för socialnämnden  

Socialnämndens beslut 
 

1. Budget 2019 för socialnämnden godkänns. 

Deltar ej 

Krister Olsson (S), Hans Lindström (SD) och Ingrid Ekström (SD) deltar ej i 
beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Resultat-, balans-och finansieringsbudget för 2019 med plan 2020-2021 
fastställdes av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 208. Kommunförvaltningen 
har tagit fram förslag till budget 2019 för socialnämndens verksamheter. 
Budgeten innehåller av kommunfullmäktige beslutade mål, visare och 
ekonomiska ramar för verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-02-28 
Budgetrapport 2019 för socialnämnden, daterad 2019-02-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Budget 2019 för socialnämnden godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, AAJN) 
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Dnr SN 23-2019; KS 255-2018 

§ 35 Årshjulsrapportering för socialnämnden 2019 

Socialnämndens beslut 
 

1. Årshjulsrapportering för socialnämnden 2019, daterad 2019 02-21, 
fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med god kommunikationsplanering är att informera om kommunens olika 
verksamheter både internt och externt. Internt för kommunens invånare, 
medarbetare och näringsidkare. Externt för att till exempel öka inflyttning till 
kommunen samt öka turismen. Detta är delar som ingår i kommunens 
marknadsföringsstrategi som gäller för 2016-2018. En uppdatering av 
marknadsföringsstrategin planeras så snart visionsarbetet är genomfört. I 
avvaktan på detta arbetar kommunförvaltningen efter nuvarande 
marknadsföringsstrategi. 
 

Förvaltningen har mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut sammanställt en 
årshjulsrapportering för socialnämnden 2019, daterad 2019-02-21. De 
händelser som särskilt kan vara av intresse för allmänheten och media har 
markerats särskilt. Detta är bland annat genomförande och presentation av 
brukarenkäter och feriejobb.   

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-02-21 
Årshjulsrapportering för socialnämnden 2019, daterad 2019-02-21 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-14, § 8 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD) och Håkan Andersson (C): 1. Årshjulsrapportering för 
socialnämnden 2019, daterad 2019 02-21, fastställs. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK) 
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Dnr SN 91-2018, KS 45-2019 

§ 36 Yttrande om rapport kring granskning av 
socialnämndens uppföljning och tillsyn av 
placerade barn och ungdomar 

Socialnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens yttrande, daterat 2019-02-22, antas som 
socialnämndens eget och överlämnas till revisionen samt till 
kommunstyrelsen för fortsatt behandling.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna i Svalövs kommun har gett PwC (revisions- och konsultföretag) i 
uppdrag att granska om socialnämnden genomför en ändamålsenlig uppföljning 
gällande verksamhet och ekonomi samt tillsyn av placerade barn och ungdomar 
samt om förbättring skett sedan liknande granskning gjordes år 2012. 

Sammanfattningsvis bedömer PwC att socialnämnden till övervägande del 
genomfört en ändamålsenlig uppföljning gällande verksamhet och ekonomi 
samt tillsyn av placerade barn och ungdomar (fyra av fem kontrollmål helt 
uppfyllda samt ett kontrollmål delvis uppfyllt). 

Åtgärder i enlighet med PwC och deras rekommendationer pågår vid 
förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-22 
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens uppföljning och tillsyn av 
placerade barn och ungdomar, inkommen 2019-02-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Förvaltningens yttrande, daterat 2019-02-22, antas som 
socialnämndens eget och överlämnas till revisionen samt till kommunstyrelsen 
för fortsatt behandling. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen, 
MLLG 
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Dnr SN 25-2019 

§ 37 Statsbidrag för 2019 för att stärka den sociala 
barn- och ungdomsvården 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att rekvirera 1 220 519 kr hos 
Socialstyrelsen för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra en stimulanssatsning 
under åren 2016–2020 för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och 
ungdomsvården. 

2019-01-29 aviserade Socialstyrelsen möjlighet att rekvirera statsbidrag för 
2019. För Svalövs kommun innebär det att kommunen har möjlighet att 
rekvirera 1 220 519 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD), Ingrid Ekström (SD) och Hans Lindström (SD): 1. 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att rekvirera 1 220 519 kr hos 
Socialstyrelsen för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK) 
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Dnr SN 22-2019 

§ 38 Statsbidrag för 2019 för att kvalitetsutveckla 
arbetet mot våld i nära relationer och stöd till 
våldsutsatta kvinnor och barn m.m.  

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att rekvirera 123 553 kr hos 
Socialstyrelsen för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer 
och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 18 januari 2019 aviserade Socialstyrelsen möjlighet att rekvirera 
statsbidrag för 2019 för kommuner och landsting för att kvalitetsutveckla arbetet 
mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m. För 
Svalövs kommun innebär det att kommunen har möjlighet att rekvirera 123 553 
kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att rekvirera 
123 553 kr hos Socialstyrelsen för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära 
relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK) 
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Dnr SN 26-2019 

§ 39 Statsbidrag för 2019 för att stärka insatserna för 
barn och unga med psykisk ohälsa  

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att rekvirera 339 033 kr hos 
Socialstyrelsen för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2019 fördela medel till 
kommuner för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. 
Syftet är bland annat att möjliggöra kompetensutveckling för socialtjänstens 
personal om psykisk ohälsa bland barn och unga. Det handlar om att öka 
förutsättningarna för socialtjänstens personal att uppmärksamma riskfaktorer 
och tidiga tecken på psykisk ohälsa och vid behov motivera till insatser inom 
hälso- och sjukvården. 

Den 24 januari 2019 aviserade Socialstyrelsen möjlighet att rekvirera 
statsbidrag för 2019. För Svalövs kommun innebär det att kommunen har 
möjlighet att rekvirera 339 033 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att rekvirera 
339 033 kr hos Socialstyrelsen för att stärka insatserna för barn och unga med 
psykisk ohälsa. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK) 
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Dnr SN 27-2019 

§ 40 Statsbidrag för 2019 för att öka kunskapen om 
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
situation 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att ansöka om 176 814 kr hos 
Socialstyrelsen för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas 
och transpersoners situation.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela medel till kommuner för att 
öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. 
Kommuner kan ansöka om statsbidrag för att genomföra utbildningsinsatser 
inom det egna verksamhetsområdet som syftar till att främja hbt-personers 
rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner.  

Den 13 februari 2019 aviserade Socialstyrelsen möjlighet att rekvirera 
statsbidrag för 2019. För Svalövs kommun innebär det att kommunen har 
möjlighet att ansöka om 176 814 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD) och Håkan Andersson (C): 1. Socialnämnden uppdrar till 
förvaltningen att ansöka om 176 814 kr hos Socialstyrelsen för att öka 
kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK) 
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Dnr - 

§ 41 Meddelanden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm, Mål nr 6290-18 
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 5978-18 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 15010-18 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 11145-18 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 42 Information 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

 

a) Information från Arbetsmarknadsenheten. 

 

Nämndsekreterare Sara Månsson informerar om: 

b) Antal hushåll med försörjningsstöd 2019 

Januari: 102 
Februari: 90 
 

c) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2019 

Januari: 134 
Februari: 134 
 

d) Utbetalt försörjningsstöd 2019 

Januari: 847 955 kr 
Februari: 766 964 kr 

 

Socialchef Mikael Lindberg informerar om:  

e) Personal- och verksamhetsfrågor 

f) Ekonomi 

g) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder 

h) Flyktingmottagning  

i) Orosanmälningar från skolor 

j) Lex Sarah-anmälan 

 

Ordförande Aase Jönsson informerar om: 

 k) Ordförande ska vara ledig 28-31 mars 2019. Vice ordförande behöver då 
tjänstgöra. 
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l) Det kommer att hållas en Politikerdialog den 23 april som kommer att handla 
om mottagandet av asylsökande och nyanlända – våra olika uppdrag och 
gemensamma ansvar. Information om detta kommer att e-postas till nämnden.  

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 


