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Beslutande  
Katja Wennerlund (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)  
Sonja Zielinski (S)  
Åza Lundqvist (L) 
- (SD)  

 

Övriga deltagare  
Filip Andersson, vik. nämndsekreterare 
Helena Johansson, enhetschef myndighetsutövning 
Cecilia M Andersson, socialchef IFO 
Camilla Knobblock, utvecklingsstrateg  
Dalibor Vasic, enhetschef arbete, integration och välfärd, 
§109 a1-2, §113 
Amela Omeragic, projektledare fokus sysselsättning, 
§109 a1 
Alexia Lauridsen, projektledare FINSAM, §109 a1 
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Utses att justera Hans Lindström (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-08-26, kl. 13:00 

Justerade 
paragrafer §§ 108 – 113    

Sekreterare   

 Filip Andersson  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Hans Lindström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-08-25 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Filip Andersson  
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Beslutad ärendelista 

§ 108 Meddelanden ............................................................................................. 4 
§ 109 Information ................................................................................................. 5 
§ 110 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom individ- och 

familjeomsorgen ........................................................................................ 6 
§ 111 Remissvar mål och budget 2023, plan 2024-2025 ................................... 7 
§ 112 Återrapportering synpunkter kvartal 2, 2022 ............................................. 9 
§ 113 Metodutveckling för snabb matchning och integration – FINSAM 

Samordningsförbund ............................................................................... 10 
 
Ärendet "Metodutveckling för snabb matchning och integration – FINSAM 
Samordningsförbund" lades till dagordningen under sammanträdet.  
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Dnr - 

§ 108 Meddelanden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Domar: 

- Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3339-22 

- Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 4864-22 

- Lunds tingsrätt, mål nr 3478-22 

- Lunds tingsrätt, mål nr 3481-22 

- Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 3510-22 

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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Dnr - 

§ 109 Information 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Dalibor Vasic informerar om: 

1. Nya medarbetare.  

2. Ekonomiskt bistånd juni och juli 2022. 

b) Cecilia Andersson informerar om: 

1. Rekrytering av ny enhetschef. 

2. Lex Sarah-utredningar. 

3. Revisionens granskning.  

4. Bostadsmoduler i Teckomatorp.  

Beslutsunderlag 

Redovisning ekonomiskt bistånd juni 2022, daterat 2022-07-01. 
Redovisning ekonomiskt bistånd juli 2022, daterat 2022-08-09. 

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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Dnr SN 36-2022 

§ 110 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.  

För kvartal 2 2022 finns inga beslut att rapportera.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-15. 

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: 
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen 
Kommunförvaltningen (CCAN, HAJN, CAKK) 
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Dnr SN 60-2022, KS 25-2022 

§ 111 Remissvar mål och budget 2023, plan 2024-2025 

Socialnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-07, § 176 att 1) Förslag till Mål och 
Budget 2023 med plan 2024 - 2025 enligt förslagsskrivelse daterad 2022-05-26, 
skickas på remiss till berörda nämnder. Dokumentet skall ses som ett underlag 
för fortsatta budgetdiskussioner. 2) Nämndernas remissvar skall inkludera: 
Driftsramar - Prioriteringar från bruttolistorna, Investeringsramar – Prioriteringar 
från bruttolistorna, Mål och visare, Taxor och avgifter. Svaret skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2022. 

- För 2023 och framåt tillförs socialnämnden 700 tkr i driftsbudgeten 
avseende handläggare Fokus sysselsättning. 

- För 2023 och framåt tillförs socialnämnden 700 tkr i driftsbudgeten 
avseende bostads- och integrationssamordnare. 

- Enligt nu av kommunstyrelsen föreslagna Mål och Budget 2023 med plan 
2024-2025 åläggs socialnämnden en föreslagen effektivisering av 
verksamheten om 342 tkr för 2023 och 402 tkr för 2024. Detta motsvarar 
sammanlagt 744 tkr för perioden 2023-2024.  

Inför 2022 gjorde verksamheten en effektivisering motsvarande 804 tkr för 
2022 och framåt. Verksamheten saknar motsvarande möjlighet till 
effektivisering inom sektorn framöver. Social sektor ser däremot att en 
sammanslagning med sektor vård och omsorg/LSS medger 
effektiviseringsmöjligheter med bl.a. en sektorchef och gemensamma 
stödfunktioner. Vid sådan sammanslagning bör dock en verksamhetschef 
individ- och familjeomsorg tillsättas. Samtidigt med sådan sammanslagning 
kan en socialnämnd tillsättas (istället för dagens vård- och omsorgsnämnd 
och socialnämnd). Till nämnden skapas ett arbetsutskott för beslut i 
individärenden (sekretess). Dagens organisation innebär både onödig 
administration och mötestid då båda nämnderna till viss del hanterar 
samma remissärenden, ärenden som hälso- och sjukvård/socialtjänstlagen 
och samverkan med Region Skåne. 

- Socialnämnden har för 2023 ett investeringsbehov om 200 tkr för 
inventarier m.m. 

- Socialnämnden har för 2023 ett investeringsbehov när det gäller 
utvecklandet av It-moduler på 250 tkr. 

Beslutsunderlag 

Remissvar, daterat 2022-08-25. 
Kommunstyrelsens protokoll daterat 2022-06-07, § 176. 
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Ramar för Mål och Budget 2023 med plan 2024-2025. 
Detaljerade bruttolistor. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens 
eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget 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: 
Kommunstyrelsen 
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Dnr SN 01-2022 

§ 112 Återrapportering synpunkter kvartal 2, 2022 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur 
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen via 
Synpunktshanteraren på www.svalov.se, alternativt på för ändamålet avsedd 
blankett, ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje 
kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

Under kvartal 2 2022 inkom 2 synpunkter för socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-27. 

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: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, AAGO) 
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Dnr SN 75-2022 

§ 113 Metodutveckling för snabb matchning och 
integration – FINSAM Samordningsförbund  

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden antar uppdragsförslag som erbjuds av FINSAM 
samordningsförbund i syfte att ha en resurs som arbetar 
matchningsinriktat mot arbetsgivare avseende Ukrainska flyktingar. 

Sammanfattning av ärendet 

FINSAM samordningsförbund Landskrona/Svalöv erbjuder Svalövs kommun, 
Social sektor samt Landskrona Stads Arbetsmarknadsavdelning enligt bilaga 
uppdragsförslag finansiering för att på en operativ samt strategisk nivå arbeta 
med den Ukrainska flyktingmålgruppen. FINSAM vill mot bakgrund av den 
flyktingsituation som uppstått erbjuda våra kommuner ett gemensamt uppdrag 
med syfte att utveckla en metod för snabb och sammanhållen matchning ut mot 
arbetsmarknaden.  

Utförare:  

Landskrona Stads Arbetsmarknadsavdelning i samarbete med i Svalövs 
kommun, Social sektor. Organisatorisk placering av uppdragsledare samt 
arbetsledning kommer att vara på arbetsmarknadsenheten Svalövs kommun. 
Även om uppdraget resursmässigt delas 50/50 mellan Svalös kommun och 
Landskrona tillfaller hela finansieringsdelen Svalövs kommun, Arbete, 
Integration och välfärd enligt överenskommelse. 
 
Startdatum projekt: 2022-08-15 
Slutdatum projekt: 2023-02-15 
Finansiering FINSAM: 450 000 kr 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-24. 
Uppdragsförslag FINSAM, daterad 2022-05-25. 
Uppdragsavtal – ej undertecknad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden antar uppdragsförslag som erbjuds av 
FINSAM samordningsförbund i syfte att ha en resurs som arbetar 
matchningsinriktat mot arbetsgivare avseende Ukrainska flyktingar.    

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, DRVC) 


