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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.05-15.40 
Ajournering, kl. 14.35-14.55 
 

Beslutande Krister Olsson (S), ordförande 
Ingrid Ekström (SD), tjg. ersättare för Håkan Andersson (C) 
Thomas Löfgren (M) 
Hans Lindström (SD), vice ordförande 
- (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- (L) 
- (C) 
- (L) 
- (FI) 

Övriga deltagare Mikael Lindberg, verksamhetschef individ- och familjeomsorg 
Jill Ohlin, enhetschef individ- och familjeomsorg 
Petra Andersson, systemansvarig 
Sara Billquist Selberg, assistent  
Linda Jaglén, socialrådgivare 
Jenny Kristinsson, socialrådgivare 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
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Utses att justera Thomas Löfgren  

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-06-26 
Justerade 
paragrafer §§ 112 - 117 

Sekreterare   
 Sara Månsson   

Ordförande  
 

 Krister Olsson (S)  

Justerare  
 

 Thomas Löfgren (M)   

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

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-06-26 

Anslaget under tiden 2018-06-27 – 2018-07-18 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson   
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 Beslutad ärendelista 
§ 112 Motion, Tillägg till försörjningsstöd ............................................................ 4 
§ 113 Motion, Låt ensamkommande unga asylsökande stanna i Svalöv tills de 

är 21 år ...................................................................................................... 5 
§ 114 Meddelanden ............................................................................................. 7 
§ 115 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom individ- och 

familjeomsorgen ........................................................................................ 8 
§ 116 Information ................................................................................................. 9 
§ 117 Politikerjour under semestern ................................................................. 10 
 
§ 117 "Politikerjour under semestern" lades till på sammanträdet. 
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Dnr SN 23-2018, KS 316-2017 

§ 112 Motion, Tillägg till försörjningsstöd 

Socialnämndens beslut 
 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2018-05-08 antas som nämndens eget. 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

2. Motionen avslås med hänvisning till socialnämndens yttrande, daterat 
2018-05-08. 

Sammanfattning av ärendet 
Feministiskt initiativ (FI) har lämnat in en motion rörande ett förslag på tillägg till 
försörjningsstöd. 

I motionen föreslås att kostnader för att ansluta sig till bredband ska ingå i 
normen för försörjningsstöd. 

Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till socialnämnden för 
yttrande. 

Nämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande, daterat 2018-05-08 
Remittering av motion 
Motion, Tillägg till försörjningsstöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Krister Olsson (S): Socialnämndens beslut 
1. Ordförandes yttrande, daterat 2018-05-08 antas som nämndens eget. 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 
2. Motionen avslås med hänvisning till socialnämndens yttrande, daterat 2018-
05-08. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, MAN) 
Motionärerna efter beslut i KF 
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Dnr SN 50-2017 

§ 113 Motion, Låt ensamkommande unga asylsökande 
stanna i Svalöv tills de är 21 år 

Socialnämndens beslut 
 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2018-05-07 antas som nämndens eget. 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

2. Motionen avslås med hänvisning till socialnämndens yttrande, daterat 
2018-05-07. 

Sammanfattning av ärendet 
Feministiskt initiativ (FI) har lämnat in en motion rörande ett förslag att låta 
ensamkommande unga asylsökande stanna i Svalöv tills de är 21år.  

I motionen föreslås att  

• Svalövs kommun tar ansvar för att ensamkommande barn som kommit till 
kommunen tills de fyller 21 år. 

Om ovanstående faller föreslås att; 

• Svalövs kommun avvaktar från att kontakta Migrationsverket för flytt av 
ensamkommande barn till dess att överklagandeprocessen nått sin ände.  

Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till socialnämnden för 
yttrande. 

Nämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande, daterat 2018-05-07 
Remittering av motion 
Motion, Låt ensamkommande unga asylsökande stanna i Svalöv tills de är 21 
år 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Krister Olsson (S): Socialnämndens beslut 
1. Ordförandes yttrande, daterat 2018-05-07 antas som nämndens eget. 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 
2. Motionen avslås med hänvisning till socialnämndens yttrande, daterat 2018-
05-07. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, MAN) 
Motionärerna efter beslut i KF 
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Dnr - 

§ 114 Meddelanden  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 2076-18 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 3914-18 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 10207-17 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 5928-18 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 502-18 
 
Skriftlig information: 
Kommunfullmäktiges beslut från 2018-05-28 § 82 - Kompletteringsbudget 2018 
samt Uppräkning av ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) och 
resultatutjämningsfond inom hemvården (KS 3-2017, SN 29-2018). 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SN 71-2018 

§ 115 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut 
inom individ- och familjeomsorgen  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har rapporteringsskyldighet att för varje kvartal redovisa ej 
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). Besluten ska även rapporteras till revisionen och 
kommunfullmäktige kvartalsvis.  

Från 2018 har rapporteringen till IVO förändrats. Tidigare skickade 
förvaltningen kvartalsrapporter till IVO oavsett om det fanns individärenden att 
rapportera eller ej. Från och med årsskiftet ska förvaltningen endast skicka 
rapporter de kvartal då det finns individärenden att rapportera.  

För kvartal 1 2018 finns inga beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-06-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Krister Olsson (S): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen 
Kommunförvaltningen (MLLG, JLON, IANR, SAMA) 
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Dnr - 

§ 116 Information  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
a) Petra Andersson och Sara Billquist Selberg informerar kring 

digitalisering och e-blanketter. 

b) Linda Jaglén och Jenny Kristinsson informerar om 
Trygghetssatsningen/Tjejgruppen. 

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

Januari: 121 
Februari: 96 
Mars: 117 
April:98 
Maj: 106 
 
d) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2018 

Januari: 169 
Februari: 165 
Mars: 153 
April:166 
Maj: 159 

e) Utbetalt försörjningsstöd 2018 

Januari: 766 500 kr 
Februari: 720 087 kr 
Mars: 851 026 kr 
April: 757 168 kr 
Maj: 852 671 kr 
 
T.f. socialchef Mikael Lindberg informerar om: 
f) Personal- och verksamhetsfrågor 
g) Ekonomi 
h) Återrapportering av statsbidrag/externa medel 
i) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder 
j) Flyktingmottagning och HVB-hem 
k) Orosanmälningar från skolor 
l) Lex Sarah-anmälan 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SN 44-2018 

§ 117 Politikerjour under semestern 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämndens delegeringsordning kompletteras med beslut om att 
Håkan Andersson och Thomas Löfgren ges rätt att fatta 
delegeringsbeslut om socialnämndens ordförande och vice ordförande 
är förhindrade att göra det. Kompletteringen gäller under perioden 
2018-07-02 – 2018-08-12 (v. 27 – 32). 

Sammanfattning av ärendet 
I socialnämndens delegeringsordning (SN 2018-05-30, § 93) 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.  

Under semesterledigheten tjänstgör vice ordförande i ordförandes ställe.  

Önskemål framförs från socialnämndens ordförande och vice ordförande att 
även fler ledamöter i socialnämnden ska kunna fatta dessa beslut under 
semestertid, för att minska verksamhetens sårbarhet. 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Krister Olsson (S): 1. Socialnämndens delegeringsordning kompletteras med 
beslut om att Håkan Andersson och Thomas Löfgren ges rätt att fatta 
delegeringsbeslut om socialnämndens ordförande och vice ordförande är 
förhindrade att göra det. Kompletteringen gäller under perioden 2018-07-02 – 
2018-08-12 (v. 27 – 32). 

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