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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-14.43 

Beslutande Katja Wennerlund (C) 
Hans Lindström (SD) 
Krister Olsson (S), vice ordf. 
Aase Jönsson (KD), ordf. 
Anna Berg von Linde (M) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

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

Övriga deltagare Filip Andersson, vik. nämndsekreterare 
Cecilia Andersson, socialchef 
Camilla Knobblock, utvecklingsstrateg  
Helena Johansson, enhetschef myndighetsutövning 
Dalibor Vasic, enhetschef AME, §§ 158-159 
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Utses att justera Hans Lindström (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-11-25 kl. 15.00 

Justerade 
paragrafer §§ 155 - 159 

Sekreterare   

 Filip Andersson  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Hans Lindström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-24 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Filip Andersson  
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Beslutad ärendelista 

§ 155 Ekonomisk uppföljning/prognos oktober 2022 .......................................... 4 
§ 156 Remiss ny näringslivsstrategi för Svalövs kommun .................................. 5 
§ 157 Sammanträdestider 2023 .......................................................................... 6 
§ 158 Meddelanden ............................................................................................. 7 
§ 159 Information ................................................................................................. 8 
 
Ärende § 153 Övervägande enligt 14 § 3 st. lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) (sekretess) lades till dagordningen under 
sammanträdet.  
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Dnr SN 25-2022 

§ 155 Ekonomisk uppföljning/prognos oktober 2022 

Socialnämndens beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning/prognos oktober 2022 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning/prognos för socialnämnden till och med 
oktober 2022.  

Ekonomisk uppföljning oktober för socialnämndens verksamheter visar på en 
negativ avvikelse om 2 257 tkr för helår 2022.  

Socialnämnden har bokförda kostnader om 1 500 tkr för av kommunstyrelsen 
beslutade åtgärder för mottagande av Ukrainska medborgare. Till dess att 
socialnämnden erhåller av kommunstyrelsen avsatta medel för detta ändamål 
(KS 2022-03-14, § 57) har socialnämnden en negativ avvikelse med 
motsvarande belopp för dessa kostnader.  

Inom verksamheten barn och unga har ytterligare placeringar skett utifrån 
barnets bästa. Verksamheten följer nogsamt dessa kostnader.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-14 
Uppföljning/prognos oktober 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Ekonomisk uppföljning/prognos oktober 2022 godkänns. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, SAGC)  
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Dnr SN 95-2022 

§ 156 Remiss ny näringslivsstrategi för Svalövs kommun 

Socialnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Aktuell näringslivsstrategi sträcker sig från 2017-2022 och nu föreligger ett 
behov av att anta en ny näringslivstrategi.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-11-01, § 71, att föreliggande 
förslag till ny näringslivsstrategi remitteras till bildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden samt 
näringslivsrådet. Yttranden ska vara kommunledningskontoret tillhanda 
2023-01-05. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-01, § 71 
Förslag till ny näringslivsstrategi 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD) och Anna Berg von Linde (M): 1. Förvaltningens förslag till 
yttrande antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp eget m.fl. förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med detta. 

Deltar ej 

Krister Olsson (S) och Katja Wennerlund (C) deltar inte i beslutet. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunförvaltningen (CCAN, HAAD) 
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Dnr SN 93-2022 

§ 157 Sammanträdestider 2023 

Socialnämndens beslut 
 

1. Nämnden sammanträder följande dagar under 2023 (kl. 13.30): 26 
januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 29 juni, 27 juli, 31 
augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november, 13 december (kl. 
09.00). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till 
helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder, utskott m.m.  
Nämnden föreslås under 2023 sammanträda på torsdagar klockan 13.30, med 
undantag för sammanträdet i december som planeras till onsdagen 14 
december, kl. 09.00.  
 
Det noteras att ordförande, enligt nämndens reglemente, äger rätt att kalla till 
ett extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa 
in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  
 
Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel 
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Nämnden sammanträder följande dagar under 2023 (kl. 
13.30): 26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 29 juni, 27 juli, 31 
augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november, 13 december (kl. 09.00). 

Beslutsgång 

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

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

§ 158 Meddelanden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Domar: 

- Förvaltningsrätten i Malmö, mål. 441-22/878-22, meddelad 2022-10-26 

- Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 2273-22, meddelad 2022-10-26 

- Förvaltningsrätten i Malmö, underrättelse, mål nr. 10086-22, meddelad 
2022-10-26 

- Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 11219-22/12212-22, meddelad 2022-
11-14 

- Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 11140-22, meddelad 2022-11-15 

- Högsta domstolen, mål nr. Ö 3348-22, meddelad 2022-11-11 

Anmälda beslut: 

- KS 221024 § 238 – Delrapportering Tidigt och tillsammans i Svalövs 
kommun 

Beslutsunderlag 

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 i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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§ 159 Information 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Ekonomiskt bistånd  

b) Samlokalisering 

c) Bostadsmoduler 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


