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Plats och tid Kommunhuset fullmäktigesalen, Svalöv, kl 09.27-11.50 
Ajournering 11.30-11.40 
 

Beslutande Håkan Andersson (C)  
Hans Lindström (SD) 
Krister Olsson (S), vice ordförande 
Aase Jönsson (KD), ordförande 
Anna Berg von Linde (M) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- (C) 
Jenny Ulfvin (SD) 
- (S) 
- (L) 
- (SD) 

Övriga deltagare Camilla Knobblock, utvecklingsstrateg 
Helena Johansson, enhetschef myndighetsutövning 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
Jonathan Olsson, vik. nämndadministratör  
Sigbritt Arwidson, sektionschef, Maria Skåne Nordväst, § 143 (digitalt) 
Fatima Cokic, enhetschef, Öppenvård & boende, § 143 
Johan Nilsson, socialrådgivare, Öppenvård & boende, § 143 
Linda Johansson, socialrådgivare, Öppenvård & boende, § 143 

 
  



 

Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(8) 
Sammanträdesdatum 

2021-11-25 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Utses att justera Hans Lindström (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2021-11-29, kl. 12.00 

Justerade 
paragrafer §§ 139 - 143 

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Hans Lindström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-11-25 

Anslaget under tiden 2021-12-01 – 2021-12-23 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr SN 7-2020 

§ 139 Revidering av delegationsordningen 

Socialnämndens beslut 
 

1. Aktuellt förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden 
godkänns och antas att gälla från och med, 29 november 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog 2021-10-11, § 246, riktlinjer för ansökan om 
statsbidrag samt uppmanade nämnderna att revidera delegationsordning i 
enlighet med det arbetssätt som framgår av riktlinjerna.  

Förslaget till reviderad delegationsordning för socialnämnden innebär att 
socialchefen, efter samråd med ordförande, ges möjlighet att ansöka om 
statsbidrag, se förslagstext i rött på sidan 8 i delegationsordningen. 
Delegationsrätten för utvecklingsstrateg inom social sektor att ansöka om 
externa medel tas bort. Vidare införs ett förtydligande att det inte är möjligt att 
delegera rätten att ansöka om statsbidrag för verksamhet som annars inte 
kommit till stånd, eller som innebär krav på kommunal medfinansiering med 
pengar eller andra resurser, se förslagstext i rött på sidan 2 i 
delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-11 
Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-11, § 246 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Aktuellt förslag till reviderad delegationsordning för 
socialnämnden godkänns och antas att gälla från och med, 29 november 2021. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CAAN, CAKK, HAJN, JNON) 
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Dnr SN 2-2021 

§ 140 Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2021 

Socialnämndens beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning/prognos per den sista oktober 2021 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning/prognos för socialnämnden till och med den 
31 oktober 2021. Uppföljning för socialnämnden till och med augusti visade på 
en positiv avvikelse om 800 tkr för helår 2021. Nu aktuell uppföljning till och 
med oktober visar på ytterligare förbättrad helårsprognos – en positiv avvikelse 
om 1 400 tkr. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning/Prognos oktober 2021, daterad 2021-10-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Ekonomisk uppföljning/prognos per den sista oktober 
2021 godkänns. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CAAN, CAKK, HAJN) 
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Dnr SN 114-2021 

§ 141 Justering av tid för socialnämndens sammanträde 
i maj 2022  

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden ändrar datumet för sammanträdet i maj 2022 till den 24 
maj, kl. 13.30 

Sammanfattning av ärendet 

Vid socialnämndens möte den 13 oktober togs beslut om 2022 års 
sammanträdestider. För mötet i maj tog nämnden beslut om att ha mötet den 
25 maj 2022, kl. 13.30. Förvaltningen har nu önskemål om att istället 
tidigarelägga detta möte till den 24 maj 2022 kl. 13.30. Anledningen till 
justeringen är att den 25 maj är en halvdag för anställda i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden ändrar datumet för sammanträdet i maj 
2022 till den 24 maj, kl. 13.30 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Nämndens ledamöter och ersättare 
Kommunförvaltningen (CAAN, CAKK, HAJN, JNON) 
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Dnr - 

§ 142 Meddelanden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

- Beslut, DO (SN 36-2021) 

- Kommunstyrelsens beslut 2021-10-11, § 259 – Ds 2021:24 
Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen 

- Kommunstyrelsens beslut 2021-10-11, § 246 – Riktlinjer för ansökan 
om statsbidrag 

- Hovrätten över Skåne och Blekinge i Malmö, mål nr. B 2879-21 

- Lunds tingsrätt, mål nr. T 3681-21 

- Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 11481-21 

- Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 7594-21 

- Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr. 8327-20 

- Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 10104-21 

- Kommunstyrelsens beslut 2021-10-11, § 281 - Dataskyddsorganisation 

Handlingar enligt ovan. 

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: 
- 
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Dnr - 

§ 143 Information 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

1) Sigbritt Arwidson informerar om vad Maria Skåne erbjuder, mottagning 
och målgrupper med mera. Mötesdeltagarna får möjlighet att ställa 
frågor. 

2) Fatima Cokic, Johan Nilsson och Linda Johansson informerar om 
Öppna insatsers verksamhet och deras samarbete med personlig 
ombud.  

3) Helena Johansson informerar om:  

- Personal- och verksamhetsfrågor 

- Ekonomi 

- Orosanmälningar från skolor 

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: 
- 
 
 
 
 
 


