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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.55-15.20 
Ajournering kl. 14.30-14.45 
 

Beslutande Krister Olsson (S), ordförande 
Håkan Andersson (C) 
Thomas Löfgren (M) 
Hans Lindström (SD), vice ordförande 
Anneli Persson (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- (L) 
Ida Andersson (C) 
Pernilla Ekelund (L) 
Ingrid Ekström (SD) 
Kristina Carlsson (FI) 

Övriga deltagare Josefine Mangbo, socialchef, § 56 
Mikael Lindberg, verksamhetschef individ- och familjeomsorg 
Jill Ohlin, enhetschef individ- och familjeomsorg 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
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Utses att justera Thomas Löfgren 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-03-28 
Justerade 
paragrafer §§ 52 - 56 

Sekreterare   
 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Krister Olsson (S)  

Justerare  
 

 Thomas Löfgren (M)   

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-03-28 

Anslaget under tiden 2018-03-29 – 2018-04-19 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr SBN 124-2017, SN  

§ 52 Svar på remiss angående Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i Svalövs kommun 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden ställer sig bakom ”Riktlinjer för bostadsförsörjningen i 
Svalövs kommun”.  

Sammanfattning av ärendet 
Alla kommuner ska enligt lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar planera för kommunens bostadsförsörjning med 
riktlinjer. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige 
varje mandatperiod för att hållas aktuella. 

Svalövs kommun gällande riktlinjer är antagna av kommunfullmäktige den 23 
mars och innefattar dokumenten Boendeprogram för Svalövs kommun 2013-
2020, Boendeplanering Svalövs kommun 2013-2020, Attraktiv boendekommun 
samt Tillväxtprogram för kommunens sex större orter.  

I april 2017 togs i samhällsbyggnadsnämnden ett beslut om att ta fram förslag 
till reviderade riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning. Arbetet med 
revideringen av riktlinjerna pågick under sommaren-hösten 2017. Riktlinjerna 
har tagits fram under ledning av sektorn för Samhällsbyggnad. Uppgiftslämnare 
från sektor social omsorg har i huvudsak varit enhetschef/utvecklingsstrateg  
Camilla Knobblock. Underlag har fortlöpande lämnats och sektorn har 
fortlöpande givits möjlighet att revidera samt komplettera uppgifterna. 

I oktober 2017 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ställa ut 
Bostadsförsörjningsprogram för Svalövs kommun för samråd. 

Samrådsförslaget var ute på samråd under perioden 2017 11 08 – 2017 12 20.  
Under samrådsperioden inkom sju yttranden. 
 
Samrådsförslaget har utifrån yttranden bearbetats till antagandehandlingen 
med titeln Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Svalövs kommun.  

2018-02-27 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i Svalövs kommun skickas för remiss till berörda nämnder 
samt till rådet för funktionshindrade och pensionärer för yttrande senast den 1 
april.  

Socialnämnden har således möjlighet att yttra sig. Bedömningen är att 
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen i Svalövs kommun visar socialnämndens 
behov och stämmer väl överens med socialnämndens åtagande och 
förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom ”Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i Svalövs kommun”.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Remissvar Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Svalövs 
kommun”, daterad 2018-03-18 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Krister Olsson (S): 1. Socialnämnden ställer sig bakom ”Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i Svalövs kommun”. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (JEMO, MSDG, MNVR) 
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Dnr SN 44-2018 

§ 53 Reviderad delegeringsordning för socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Aktuellt förslag till reviderad delegeringsordning för socialnämnden 
godkänns efter tillägg av ”socialsekreterare” under rubriken delegat s. 
13, nr 5.2 p. 5. Förslaget antas att gälla från och med 2018 04-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Att fatta beslut med stöd av delegeringsordningen innebär att besluta på 
nämndens eller styrelsens vägnar. Ärendet är därmed avgjort och kan endast 
ändras av högre instans efter överklagande i lagstadgad ordning.  

Delegeringsordningen behöver uppdateras löpande utifrån nya föreskrifter, 
lagförändringar etc. och ska därför ses som ett levande dokument.   

Nu aktuell revidering rör vissa förändringar i avsnitt 4.2, 4.2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.8, och 5.9. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-03-12 
Delegeringsordning för socialnämnden med förslag till revideringar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Krister Olsson (S): 1. Aktuellt förslag till reviderad delegeringsordning för 
socialnämnden godkänns efter tillägg av ”socialsekreterare” under rubriken 
delegat s. 13, nr 5.2 p. 5. Förslaget antas att gälla från och med 2018 04-01.  

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

§ 54 Utseende av ersättare i näringslivsrådet 

Socialnämndens beslut 
 

1. Till ny ersättare i näringslivsrådet utses Hans Lindström.  

Sammanfattning av ärendet 
Av reglementet för Näringslivsrådet framgår av § 4 följande:  

Rådets sammansättning 

Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är tillika rådets ordförande 
och vice ordförande. Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott 
tillsammans med ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och 
räddningsnämnden och socialnämnden är ledamöter i näringslivsrådet. 
Ersättare för ledamöterna utses men deltar endast då ordinarie ledamot inte 
kan delta. 

Håkan Andersson har varit ersättare i Näringslivsrådet. Då han är ordförande i 
bygg- och räddningsnämnden från och med 2018-03-01 är tillika ledamot i 
Näringslivsrådet. Ny ersättare för i Näringslivsrådet behöver därför utses.  

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Krister Olsson (S): 1. Till ny ersättare i näringslivsrådet utses Hans Lindström. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Utsedd ersättare 
Kommunförvaltningen (SAMA, MAN, LELE) 
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§ 55 Meddelanden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 12836-17 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 1127-18 
 
Beslut från JO, Riksdagens ombudsmän gällande anmälan mot socialtjänsten i 
Svalövs kommun (SN 47-2018) 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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§ 56 Information 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Sara Månsson informerar om:  
a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2018 

Januari: 121 
Februari: 96 
 
b) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2018 

Januari: 169 
Februari: 165 

c) Utbetalt försörjningsstöd 2018 

Januari: 766 500 kr 
Februari: 720 087 kr 

 
Socialchef Josefine Mangbo och verksamhetschef IFO Mikael Lindberg 
informerar om: 
d) Personal- och verksamhetsfrågor 
e) Ekonomi 
f) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder 
g) Flyktingmottagning och HVB-hem 
h) Orosanmälningar från skolor 
i) Lex Sarah-anmälan 

Vice ordförande Hans Lindström tjänstgör under perioden 20180416 kl. 18 – 
20180418. 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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