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Utses att justera Håkan Andersson 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-10-01, kl 12.00 

Justerade 
paragrafer §§ 140-146 

Sekreterare   

 Helena Heintz  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Håkan Andersson (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-01 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   
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Dnr - 

§ 140 Information  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Helena Heintz informerar om: 

a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2020  

Januari: 95 

Februari: 90 

Mars: 88 

April: 80 

Maj: 82 

Juni: 98 

Juli: 92 

Augusti: 84 

September: 84 

b) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2020  

Januari: 150 

Februari: 135 

Mars: 140 

April: 142 

Maj: 147  

Juni: 158 

Juli: 148 

Augusti: 148 

September: 147 

c) Utbetalt försörjningsstöd 2020  

Januari: 734 967,00 

Februari: 759 691,64 

Mars: 744 274,68 

April: 716 119,77 

Maj: 651 738,95 
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Juni: 810 452,90 

Juli: 782 709,14 

Augusti: 701 807,38 

September: 719 000 

 

Hanna Åstrand, enhetschef 

d) Statistik arbetslöshet  

 

Socialchef Mikael Lindberg informerar om:  

e) Lägesrapport Covid-19 

f) Personal- och verksamhetsfrågor 

g) Ekonomi 

h) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder 

i) Flyktingmottagning  

j) Orosanmälningar från skolor 

k) Utredningstider 

l) Lex Sarah-anmälan och avvikelser 

m) Tider för nämndens sammanträde 29 oktober – sammanträde följs av 

uppdragsgenomgång. Mötet hålls 8.30–14.00 inkl lunch.  

n) Remiss, Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 

privata utförare 

o) Medverkan i öppen utfrågning i socialutskottet 

 

Protokollet ska skickas till:  

-  
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Dnr SN 129-2017 

§ 141 Utseende av dataskyddsombud för socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1) Nämndsekreterare/jurist Sara Månsson utses till dataskyddsombud från 
och med 2020-10-01. 

2) Nuvarande dataskyddsombud entledigas från och med 2020-10-01. 

3) Förvaltningen uppdras meddela Datainspektionen dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter. 

Sammanfattning av ärendet 

Regler om dataskyddsombud finns i dataskyddsförordningen. Resp 
nämnd/styrelse (s k personuppgiftsansvarig) ska utse ett dataskyddsombud. 
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom 
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. 

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland 
annat att samla in information om hur organisationen behandlar 
personuppgifter, att kontrollera att organisationen följer bestämmelser och 
interna styrdokument informera och ge råd inom organisationen. 

Dataskyddsombudet ska också ge råd om konsekvensbedömningar, vara 
kontaktperson för Datainspektionen, vara kontaktperson för de registrerade och 
personalen inom organisationen samarbeta med Datainspektionen, till exempel 
vid inspektioner. 

Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer 
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den 
personuppgiftsansvariga eller hos personuppgiftsbiträdet. 
Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha 
utfört sina arbetsuppgifter. 

Beredskaps- och säkerhetssamordnare Niklas Schörling har varit 
dataskyddsombud för flertalet nämnder och styrelser, men p g a en 
tjänstledighet 2020-10-01 – 2021-03-31, föreslås den planerade organisatoriska 
förändringen gällande GDPR genomföras redan 2020-10-01, och inte 2021-01-
01, när administrativa avdelningens kanslienhet också bl a övertar revisionens 
administration. Resurssättning planeras göras i budget 2021, plan 2022 – 2023. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-09-23 
Socialnämndens protokoll 2019-05-02, § 71 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1) Nämndsekreterare/jurist Sara Månsson utses till 
dataskyddsombud från och med 2020-10-01. 2) Nuvarande dataskyddsombud 
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entledigas från och med 2020-10-01. 3) Förvaltningen uppdras meddela 
Datainspektionen dataskyddsombudets kontaktuppgifter. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, HAHZ, SAMA) 
Datainspektionen 
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Dnr SN 80-2020 

§ 142 Yttrande över budget 2021, plan 2022-2023 

Socialnämndens beslut 

1. Förvaltningens yttrande antas som nämndens eget och översänds till 
kommunstyrelsen. 

2. Socialnämnden uppdrar till socialchef att utreda förutsättningarna för 
inrättande av socialt ansvarig socionom. Uppdraget redovisas till 
socialnämnden i december månad 2020. 

Ej deltagande i beslut 

Krister Olsson (S) och Håkan Andersson (C) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har genom beslut 2020-08-17 § 192 skickat förslag till mål 
och budget 2021 med plan 2022-2023 på remiss till berörda nämnder. Svaren 
ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-10-02. I remissvaret skall 
nämnderna särskilt yttra sig om föreslagen driftram, investeringsram samt 
lämna förslag om eventuella förändringar avseende mål och visare. 

Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-09-04 
Förslag till yttrande 
Remisshandlingar från kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1) Förvaltningens yttrande antas som nämndens eget och 
översänds till kommunstyrelsen. 2) Socialnämnden uppdrar till socialchef att 
utreda förutsättningarna för inrättande av socialt ansvarig socionom. Uppdraget 
redovisas till socialnämnden i december månad 2020. 

Beslutsgång 

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

 

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

§ 143 Delårsbokslut tertial 2, augusti 2020 för 
socialnämnden  

Socialnämndens beslut 

1. Delårsbokslut tertial 2, augusti 2020 för socialnämnden godkänns.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för socialnämnden till och med 
den 31 augusti 2020. Avvikelsen till och med augusti för politisk organisation är 
6 tkr och för social sektor -1 253 tkr.  

Prognosen för helår 2020 visar en negativ avvikelse med 60 tkr för politisk 
organisation och för social sektor en negativ avvikelse på 4 192 tkr. Totalt har 
social sektor en negativ avvikelse på 4 252 tkr (inklusive covid-19 merkostnad 
om ca 1 500 tkr) i förhållande till budget.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-09-22 
Delårsrapport per augusti 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): Delårsbokslut tertial 2, augusti 2020 för socialnämnden 
godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK) 
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Dnr SN 81-2020 

§ 144 Ansökan för projekt samordnad bostadsförsörjning 
social sektor 2021-2022 

Socialnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. För 2021-2022 tillförs socialnämnden 1 250 tkr avseende projekt 
samordnad bostadsförsörjning social sektor. Kommunens kostnad för 
tjänsten finansieras av sedan tidigare erhållna medel från 
Migrationsverket. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detta projekt är att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med 
bostadssociala frågor inom social sektor, där även bostadsfrågor för de som 
kommer till kommunen via befintliga avtal med Migrationsverket ingår som en 
del av uppdraget.  

Projektet kommer att arbeta mot social sektor och kommunens olika 
hyresvärdar och innebär ansvar och uppföljning av social sektors 
andrahandskontrakt. Det nya avtalet mellan social sektor och Svalövsbostäder 
blir ett nytt ansvarsområde under denna projekttid. Arbetet innebär även vissa 
individkontakter, t.ex. vid vräkningssituationer/förebyggande arbete eller andra 
händelser som berör den enskilde och aktuell hyresvärd. Det är viktigt att 
arbetet med de bostadssociala frågorna för den enskilde medborgaren har 
fokus på egenförsörjning då ett bostadssocialt kontrakt ofta är en 
grundförutsättning för detta. Barnfamiljer kommer särskilt att prioriterats.  

Lunds universitet har bedrivit en forskningsstudie utifrån Svalövs kommuns 
bostadssociala arbete de senaste åren. Nu aktuellt projekt syftar till att 
vidareutveckla det goda arbete som har genomförts i kommunen. Detta är 
något som kommer att lyftas fram i den universitetsrapport som slutredovisas 
för socialnämnden i november 2020. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönssons (KD) förslag till beslut i kommunstyrelsen: För 2021-2022 tillförs 
socialnämnden 1 250 tkr avseende projekt samordnad bostadsförsörjning social 
sektor. Kommunens kostnad för tjänsten finansieras av sedan tidigare erhållna 
medel från Migrationsverket. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, HAAD, CAKK) 
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Dnr SN 7-2020 

§ 145 Delegationsordning för socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Aktuellt förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden 
godkänns och antas att gälla från och med 2020-10-02. 

 

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. 

Nu aktuell revidering sker mot bakgrund av att det i avsnitt 4.1 finns ett behov 
av att förtydliga kompletterande beslutanderätt i brådskande ärenden i enlighet 
med 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725).  

Vidare finns behov av att förtydliga delegat för att teckna/säga upp 
hyreskontrakt (andrahandskontrakt) med klienter under avsnitt 5.2 och 5.4. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): Aktuellt förslag till reviderad delegationsordning för 
socialnämnden godkänns och antas att gälla från och med 2020 10-02. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK) 
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Dnr SN 13-2020 

§ 146 Meddelanden  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2838-20, meddelad 2020-08-27 
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 8552-20, meddelad 2020-09-01 
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 10409-20, meddelad 2020-09-14 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


