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Plats och tid Kommunhuset Fullmäktigesalen, Svalöv, kl. 14.20 – 15.20 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- 

Övriga deltagare Cecilia Andersson, socialchef 
Jonathan Olsson, vik. nämndadministratör 
Dalibor Vasic, Tf Enhetschef Arbete, Integration och välfärd, § 16 punkt 1  
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Utses att justera Anna Berg von Linde (M) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-01-31, kl. 18.30 

Justerade 
paragrafer §§ 10 - 16 

Sekreterare   

 Jonathan Olsson  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Anna Berg von Linde (M)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Anslaget under tiden 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Jonathan Olsson  
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 Dnr SN 4-2022 

§ 10 Reviderad delegationsordning för socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Aktuellt förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden 
godkänns och antas att gälla från och med den 31 januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Ny aktuell revidering avser tillägg i avsnitt 7 om familjerätt och adoption med 
anledning av ny lagstiftning – lag (2021:530) om informationssamtal vilket 
innebär att informationssamtal blir obligatoriskt inför vårdnadstvister. Syftet med 
ett informationssamtal är att föräldrarna ska hitta en lösning som är bäst för 
barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. 

Nu aktuell revidering i delegationsordningen avser även vissa förändringar i 
avsnitt 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8 och 9. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-19 
Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden,  
daterad 2022-01-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Aktuellt förslag till reviderad delegationsordning för 
socialnämnden godkänns och antas att gälla från och med den 31 januari 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
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Dnr SN 134-2021 

§ 11 Årsplanering för social sektor 2022 

Socialnämndens beslut 
 

1. Årsplanering 2022 för social sektor inkl. rapportering till socialnämnden 
noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Social sektor har sammanställt årsplanering för 2022. Planeringen innehåller 
även rapporteringstillfällen till socialnämnden för återkommande besluts- och 
informationsärenden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-18 
Årsjul social sektor, daterad 2022-01-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Årsplanering 2022 för social sektor inkl. rapportering till 
socialnämnden noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, HAJN, CAKK) 
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Dnr SN 135-2021 

§ 12 Remiss, Handlingsplan för hållbar och jämlik 
folkhälsa 2022-2025 

Socialnämndens beslut 
 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2021-08-30, § 194, ett folkhälsoprogram för år 2022 
– 2025. Av programmet framgår bl a följande: ”Folkhälsoprogrammet ska brytas 
ner i en kommunövergripande handlingsplan med aktiviteter, där det framgår 
vilken nämnd som ansvarar för genomförande av respektive aktivitet. 
Kommunstyrelsen ansvarar årligen för att göra en sammanställning av 
nämndernas och bolagens folkhälsoarbete med analys av resultat och befintliga 
indikatorer samt att rapportera denna till fullmäktige.” 

Folkhälsoprogrammet är ett av Svalövs kommuns övergripande styrdokument 
som går över sektors- och bolagsgränserna. Programmet riktar sig till nämnder, 
styrelser och bolag för att uppnå fullmäktiges övergripande mål utifrån visionen. 

Folkhälsoprogrammet konkretiserar genom en handlingsplan som innehåller 
övergripande aktiviteter.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-06, § 308, att Handlingsplan för hållbar 
och jämlik folkhälsa för åren 2022-2025 remitteras till samtliga nämnder, 
Svalövs Kommunservice AB, Svalövs vårdcentral samt familjecentralen 
Guldkornet. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 
31 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Remissvar, daterad 2022-01-12 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 308 
Handlingsplan för hållbar och jämlik hälsa 2022-2025 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Årsplanering 2022 för social sektor inkl. rapportering till 
socialnämnden noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
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Dnr SN 137-2021 

§ 13 Remiss, Strategisk lokalförsörjningsplan för 
Svalövs kommun 

Socialnämndens beslut 
 

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

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande för samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-27 att skicka 
utkast till Svalövs kommuns lokalförsörjningsplan 2022-2032 på remiss till 
samtliga kommunala nämnder och bolag under perioden 27 december 2021 till 
1 februari 2022. 

Norem AB har på uppdrag av förvaltningen i Svalövs kommun fått i uppgift att ta 
fram en uppdaterad och utvecklad Lokalförsörjningsplan. Planen ska sträcka 
sig från år 2022 till år 2032. 

Syftet är att på ett kostnadseffektivt sätt planera mot verksamheters lokalbehov 
och då är en lokalförsörjningsplan ett viktigt planeringsverktyg. Tidigare 
lokalförsörjningsplan finns framtagen inom kommunen (2018), den innefattar 
endast år 2017 till 2020 med utblick mot 2030 och saknar en helhetsbild över 
sektors-, investerings- och utredningsbehov. Den här rapporten utgör en viktig 
del av Svalövs kommuns lokalförsörjningsprocess. Lokalförsörjningsplanen som 
styrdokument ska hjälpa Svalöv kommun att: 

 Planera och strukturera kommunens samlade lokalbehov i ett långsiktigt 
perspektiv. 

 Göra kostnadseffektiv planering av kommunens framtida investeringsbehov 
och framtida hyreskostnader. 

 Ha som underlag till mål- och budgetarbetet.  

 Användas utav nämnder och styrelser i det årliga arbetet i samband med 
kommunens strategiska plan- och budgetprocess. 

Då lokalförsörjningsplanen är ett dokument som kommer att revideras 
regelbundet under perioden 2022-2032 har sektor vård och omsorg/LSS samt 
social sektor valt att i detta yttrande särskilt belysa prioriterade objekt.  

För socialnämndens räkning saknas angivna lokaler i det utkast som nu 
skickats ut för remiss. Här behöver kompletteras med befintligt boende 
socialpsykiatri, lokaler för arbetsmarknadsuppdraget (AME), lokal för öppna 
insatsers verksamhet Viva och kontor/möteslokal för projektverksamhet, 
anhörigstöd och Maria Skåne Nordväst.  

 



 

Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(11) 
Sammanträdesdatum 

2022-01-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Remissvar, daterat 2022-01-11 
Delegationsbeslut daterad 2021-12-27 
Utkast Lokalförsörjningsplan 2022-2032, daterad 2021-12-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
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Dnr SN 5-2021 

§ 14 Rapportering av ej gynnande verkställda beslut 
kvartal 4 2021 

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 4 2021 finns inga beslut att rapportera.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-11 

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 
Kommunrevisionen 
Kommunförvaltningen (CCAN, HAJN, CAKK) 
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Dnr - 

§ 15 Meddelanden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

- Till ny ledamot i socialnämnden från och med 2022-01-01, efter  
J Håkan Andersson (C) väljs Katja Wennerlund (C), 
kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-20, § 290. 

- Policy för intern kontroll, daterad 2021-10-29, antas att börja gälla från 
och med 2022-01-01, kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-20, § 299. 

- Verksamhetsberättelse för Familjerättsenheten inkl. statistik, 2021 

Domar  

- Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr. 14477-21 

- Kammarrätten i Göteborg, Mål nr. 6638-21 

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: 
- 
  



 

Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(11) 
Sammanträdesdatum 

2022-01-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr - 

§ 16 Information 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

1) Dalibor Vasic informerar om:  

a. Statistik arbetslöshet 

b. Fokus sysselsättning  

c. På gång 2022  

2) Cecilia Andersson informerar om:  

a. Händelser av betydelse 

b. Ekonomiskt bistånd 

c. Orosanmälaningar 

d. Sjukfrånvaro social sektor 

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: 
- 
 
  


