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Beslutande Håkan Andersson (C) 
Hans Lindström (SD) 
Krister Olsson (S), vice ordförande 
Aase Jönsson (KD), ordförande 
Ingrid Ekström (SD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

-(SD) 
Jenny Ulfvin (SD) 
Anneli Persson (S) 
Pernilla Ekelund (L) 
Anna Berg von Linde (M) 

Övriga deltagare Helena Johansson, enhetschef  
Camilla Knobblock, utvecklingsstrateg 
Sara Månsson, nämndsekreterare  
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Utses att justera Ingrid Ekström  

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-07-04, kl. 15.00 

Justerade 
paragrafer §§ 95 - 99 

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Ingrid Ekström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-07-02 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr SN 17-2019 

§ 95 Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 

Socialnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för socialnämnden godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för socialnämnden till och med 
den 31 maj 2019. Avvikelsen till och med maj är för politisk organisation 36 tkr 
och för social sektor 2 032 tkr.  

Prognosen för helår 2019 visar en budget i balans för politisk organisation och 
totalt för social sektor en negativ avvikelse på -500 tkr. 

I den av kommunfullmäktige beslutade kompletteringsbudgeten (KF 2019-04-
29, § 65) beslutades att socialnämndens ram reduceras med 800 tkr. De poster 
som avses är 600 tkr för fortsatt arbetsmarknadsprojekt och 200 tkr intäkt 
gruppboende. Denna ramminskning är genomförd. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning och prognos socialnämnden 2019-05-31 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-29 § 65 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för 
socialnämnden godkänns. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, AAJN, CAKK) 
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Dnr SN 48-2019, KS 154-2019 

§ 96 Yttrande över ”Fokus sysselsättning – att stärka 
samordning och strategi mellan arbetsmarknad och 
näringsliv” 

Förslag till beslut i socialnämnden  
 

1. Socialnämnden ställer sig bakom aktuellt förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns arbete inom sysselsättning och arbetsmarknad har 
utvecklats mycket under de senaste åren. Arbetsmarknadsenheten (AME) blev 
2017 en del av enheten för Arbete, integration och välfärd. Samtidigt har 
arbetsmarknadsfrågorna knutits närmare kompetensförsörjningsfrågorna för att 
dels kunna få fler i sysselsättning och dels kunna främja näringslivets 
utveckling. 

Genom stöd från Finsam startades i mars 2017 samverkansprocessen 
Kompetensförsörjning i Svalöv (KompiS) där en metod för att arbeta i nära 
dialog med kommunens företag tagits fram och samverkan mellan olika parter 
fördjupats. 

Flera trender och förändringar i vår omvärld påverkar situationen för 
arbetsmarknadsområdet. Bland annat måste Svalövs kommun förhålla sig till 
reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt det förslag som finns läggs 
kontoret i Landskrona ner. Troligt är att de kommuner som i detta skede agerar 
proaktivt och stärker sin kapacitet, på alla nivåer, gällande 
arbetsmarknadsfrågorna, kommer stå bättre rustade att hantera dessa 
förändringar. Detta gäller också för den lågkonjunktur som sannolikt kommer 
och som kommer att öka trycket på ekonomiskt bistånd. 

Förvaltningens slutsats är att Svalövs kommun behöver förstärka och utveckla 
arbetsmarknadsarbetet för att fortsätta ligga i framkant. I Public Partners 
rapport framkommer att detta gäller inte minst den strategiska nivån då ett 
helhetsperspektiv med effektiv samordning till stor del saknas idag. 

Erfarenheter från det befintliga samarbetet visar på samordningsvinster och 
möjlighet till besparingar rörande ekonomiskt bistånd när vi samordnar våra 
insatser. För detta föreslås ett gemensamt kommunövergripande uppdrag - 
Fokus sysselsättning. 

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-06-17 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 132 
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-20, § 48  
Fokus Sysselsättning - att stärka samordning och strategi mellan 
arbetsmarknad och näringsliv, daterad till 2019-05-07 
Bilaga 1 Fokus sysselsättning – beräkning av ekonomiskt bistånd, daterad 
2019-05-07 



 

Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(9) 
Sammanträdesdatum 

2019-07-02 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Arbetsmarknadsverksamheten i Svalövs kommun, rapport från Public Partner 
daterad 2018-10-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD), Krister Olsson (S) och Håkan Andersson (C): 1. 
Socialnämnden ställer sig bakom aktuellt förslag. 

Beslutsgång 

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

Protokollsanteckning 

Ingrid Ekström (SD) och Hans Lindström (SD) ställer sig bakom förslaget, men 
vill att kostnaden och behovet av nyanställningar utreds närmare innan slutligt 
beslut om förslaget tas.  

Protokollet ska skickas till: 
)Kommunförvaltningen (SAMA, MLLG, SNLN, MAN, JBN, KABD) 
Kommunstyrelsen 
 
 

Ajournering kl. 13.55-14.00 
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Dnr SN 50-2019 

§ 97 Politikerjour under semester 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämndens delegeringsordning kompletteras med beslut om att 
Hans Lindström och Håkan Andersson ges rätt att fatta 
delegeringsbeslut om socialnämndens ordförande och vice ordförande 
är förhindrade att göra det. Kompletteringen gäller under perioden 
2019-07-02 – 2019-08-19 (v. 27– 34). 

Sammanfattning av ärendet 

I socialnämndens delegeringsordning (SN 2019-12-19, § 227) 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.  

Under semesterledigheten tjänstgör vice ordförande i ordförandes ställe.  

Önskemål framförs från socialnämndens ordförande och vice ordförande att 
även fler ledamöter i socialnämnden ska kunna fatta dessa beslut under 
semestertid, för att minska verksamhetens sårbarhet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämndens delegeringsordning kompletteras med 
beslut om att Hans Lindström och Håkan Andersson ges rätt att fatta 
delegeringsbeslut om socialnämndens ordförande och vice ordförande är 
förhindrade att göra det. Kompletteringen gäller under perioden 2019-07-02 – 
2019-08-19 (v. 27– 34). 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, HAJN) 
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Dnr - 

§ 98 Meddelanden  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Skriftlig information: 

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-13 § 116 Kommunikationsplanering - 
Årsplanering 2019 press/nyheter 
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-13 § 117 Yttrande om rekommendation till 
kommuner om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29 § 69 Granskning av socialnämndens 
uppföljning och tillsyn av placerade barn och ungdomar 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 99 Information  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingsstrateg Camilla Knobblock, informerar om:  

a) Personal- och verksamhetsfrågor 

b) Ekonomi 

Vad gäller Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder, 
Flyktingmottagning, Orosanmälningar från skolor och Lex Sarah-anmälan fanns 
ingen information.  

Protokollet ska skickas till:  
- 


