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Utses att justera Ingrid Ekström (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-07-30, kl. 11.00 

Justerade 
paragrafer §§ 100-106 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Ingrid Ekström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-07-30 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås  
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Dnr - 

§ 101 Information  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Sara Rävås informerar om: 

a) Protokollsformuleringar  

b) Antal hushåll med försörjningsstöd 2020  

Januari: 95 

Februari: 90 

Mars: 88 

April: 80 

Maj: 82 

Juni: 98 

c) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2020  

Januari: 150 

Februari: 135 

Mars: 140 

April: 142 

Maj: 147  

Juni: 158 

d) Utbetalt försörjningsstöd 2020  

Januari: 734 967,00 

Februari: 759 691,64 

Mars: 744 274,68 

April: 716 119,77 

Maj: 651 738,95 

Juni: 810 452,90 

 

Hanna Åstrand, enhetschef arbete, integration och välfärd, informerar om: 

e) Arbetslöshetsstatistik 
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Tf socialchef Helena Johansson informerar om:  

f) Lägesrapport Covid-19 

g) Personal- och verksamhetsfrågor 

h) Flyktingmottagning  

i) Orosanmälningar från skolor 

j) Utredningstider 

 

 

Protokollet ska skickas till:  

-  
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Dnr SN 42-2020 

§ 102 Politikerjour 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämndens delegationsordning kompletteras med beslut om att 
Hans Lindström ges rätt att fatta delegationsbeslut om socialnämndens 
ordförande och vice ordförande är förhindrade att göra det. 
Kompletteringen gäller under perioden 2020-07-31 – 2020-08-27. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I socialnämndens delegationsordning 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. 

När ordförare är ledig tjänstgör vice ordförande i dennas ställe. 

Med bakgrund av den pågående pandemin (Covid-19) är verksamheten mer 
sårbar och förslaget är att fler ska kunna fatta delegationsbeslut om både 
ordförande och vice ordförande skulle bli förhindrade att göra så. 

Under kommande veckor infaller även sommarsemester och för att minska 
verksamhetens sårbarhet önskas att fler ska kunna fatta delegationsbeslut även 
under dessa veckor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämndens delegationsordning kompletteras med 
beslut om att Hans Lindström ges rätt att fatta delegationsbeslut om 
socialnämndens ordförande och vice ordförande är förhindrade att göra det. 
Kompletteringen gäller under perioden 2020-07-31 – 2020-08-27. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK, HAJN) 
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Dnr SN 52-2020 

§ 103 Ekonomisk uppföljning och prognos, juni 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning och prognos per den sista juni 2020 godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för socialnämnden till och med 
den 30 juni 2020.  

Prognosen för helår 2020 visar en negativ avvikelse med 60 tkr för politisk 
organisation och för social sektor en negativ avvikelse på 3 766 tkr. Totalt har 
social sektor en negativ avvikelse på 3826 tkr i förhållande till budget. Denna 
negativa avvikelse ligger främst inom placeringar barn/unga samt vuxna 
missbruk. I en majoritet av kostnader för olika målgrupper och verksamheter är 
ett visst mörkertal inberäknat i prognosen. Coronapandemin tros medföra 
merkostnader om 566 tkr, främst personalkostnader. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-23 
Uppföljning/prognos, juni 2020, daterad 2020-06-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Ekonomisk uppföljning och prognos per den sista juni 
2020 godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, EMTO, CAKK)  
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Dnr SN 61-2020 

§ 104 Avtal om bostäder för social sektor i Svalövs 
kommun 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tecknar ett samarbetsavtal med Svalövs Bostäder AB 
för tiden 2020-09-01 – 2022-12-31. Avtalet ska sägas upp tre månader 
före avtalstiden utgång. I annat fall förlängs avtalet automatiskt med ett 
år. 

2. Socialchef Mikael Lindberg bemyndigas att underteckna avtalet. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har ett behov av att kunna erbjuda sociala kontrakt till 
människor som av olika anledningar står långt från bostadsmarknaden. Nu 
aktuellt samarbetsavtal mellan Svalövs kommun och Svalövs Bostäder AB 
tecknas för att uppnå ovan angivit syfte. Samarbetsavtalet gäller fr.o.m. 2020-
09-01 – 2022-12-31. Avtalet ska sägas upp tre månader före avtalstidens 
utgång, i annat fall förlängs avtalet automatiskt med ett år.  

Genom samarbetsavtalet förbinder sig fastighetsägaren att erbjuda kommunen 
att hyra 5 -10 bostäder per kalenderår på villkor som svarar mot vad som 
normalt gäller för hyresbostäder på orten. Fastighetsägaren väljer ut bostäder 
av den typ kommunen meddelat att kommunen prioriterar med beaktande av 
avtalets syfte.  

Kommunen hyr aktuella bostäder och ansvarar under avtalstiden för dem 
gentemot fastighetsägaren. Kommunen medges rätt att hyra ut bostaden i 
andra hand. Efter minst sex månader är avsikten att hyreskontraktet ska 
överföras från kommunen till att gälla direkt mellan den boende och 
fastighetsägaren. Kommunen ska genomföra boendeintroduktion och 
hembesök i de aktuella bostäderna samt medverka till ett problemfritt boende. 
Arbetet ska genomföras i samverkan med fastighetsägaren.  

Parternas avsikt är att även i övrigt samverka för ett bra boende i kommunen 
och om kommunens utveckling. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-25 
Utkast Avtal om bostäder för social sektor i Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden tecknar ett samarbetsavtal med Svalövs 
Bostäder AB för tiden 2020-09-01 – 2022-12-31. Avtalet ska sägas upp tre 
månader före avtalstiden utgång. I annat fall förlängs avtalet automatiskt med 
ett år. 2. Socialchef Mikael Lindberg bemyndigas att underteckna avtalet. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, YFAH, CAKK) 
Svalövs Bostäder AB, Per-Olof Järvegren 
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Dnr SN 32-2020 

§ 105 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut 
inom individ- och familjeomsorgen, kvartal 2 2020 

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 2020 finns inga beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 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, HAJN, CAKK) 
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Dnr SN 13-2020 

§ 106 Meddelanden  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 12036-19, meddelad 2020-06-03 
Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 2381-20, meddelad 2020-06-08 
Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr B 1305-20, meddelad 2020-06-22 
Helsingborgs tingsrätt, mål nr 3275-20, meddelad 2020-06-23 
 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


