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Beslutande Håkan Andersson (C), 
- (SD) 
Krister Olsson (S), vice ordförande 
Aase Jönsson (KD), ordförande 
Wioletta Kopanska Larsson tjg ers. för Anna Berg von Linde (M) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
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Övriga deltagare Cecilia Andersson, socialchef 
Hanna Åstrand, enhetschef Arbete, integration & välfärd 
Myndighetsutövning 
Sara Månsson, nämndsekreterare/jurist 
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Utses att justera Wioletta Kopanska Larsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2021-04-06 

Justerade 
paragrafer §§ 43 - 44 

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Wioletta Kopanska Larsson (SD) 

LarrLarsso(S(SD) 
  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-06 

Anslaget under tiden 2021-04-06 – 2021-04-28 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr SN 19-2021, KS 117-2021 

§ 44 Ansökan om statsbidrag genom Delmos 
(Delegationen mot segregation) 

Socialnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen ansöker om statsbidrag genom Delmos för att 
minska och motverka segregation i Svalövs kommun. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuner och Regioner spelar en central roll i arbetet för att minska och 
motverka segregation. Kommunernas ansvar omfattar många av de aspekter 
som påverkar segregation, till exempel planering av utbildningsinsatser, 
trygghet och social omsorg. Under 2021 finns även ett utökat fokus för 
kommuner mot social och ekonomisk segregation. Segregation och utanförskap 
är många gånger kopplat till sysselsättning. 
  
För insatsen söks medel för en tjänst på strategisk nivå under 
Utvecklingsavdelningen samt för en tjänst på operativ nivå inom social sektor 
(Arbetsmarknadsenheten) samt tillkommande kostnader så som overhead, 
möten och konferenser samt kommunikationskostnader till ett belopp om 3,8 
miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-31 
Ansökan till Delmos, daterad 2021-03-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 
Socialnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen 
ansöker om statsbidrag genom Delmos för att minska och motverka 
segregation i Svalövs kommun. 2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 


