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Dnr SN 17-2019

§ 165 Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30
Socialnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för socialnämnden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten redogör för uppföljning och prognos för socialnämnden till och med
den 30 september 2019. Avvikelsen till och med september är för politisk
organisation -50 tkr och för social sektor 1 196 tkr. Till största delen beror
periodens positiva resultat på intäkter från Migrationsverket som avser 2017.
Under perioden har flera tjänster varit tillfälligt vakanta vilket innebär lägre
personalkostnader än budgeterat.
Prognosen för helår 2019 visar en negativ avvikelse med 50 tkr för politisk
organisation och totalt för social sektor en negativ avvikelse på 300 tkr. De
största negativa avvikelserna ligger inom placeringar vuxna samt barn/unga.
Den planerade verksamheten har budget i balans eller ett positivt utfall sett till
årsprognos.
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
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-17
Uppföljning och prognos socialnämnden 2019-09-30
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29 § 65

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 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 45-2019

§ 166 Utökad social jour inom Familjen Helsingborg
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att från och med januari 2020 ingå i en utökad
och bemannad socialjourverksamhet inom Familjen Helsingborg som
täcker alla timmar då ordinarie dagliga verksamheter inte är i tjänst.

Sammanfattning av ärendet
För närvarande är Socialjouren bemannad och i aktiv tjänst för samtliga
kommuner inom Familjen Helsingborg under måndag-torsdag kl. 17.00 – 24.00,
fredagar 17.00 – 02.00, lördagar 10.00 – 02.00 samt söndagar 10.00 – 24.00.
Under ovanstående tider finns socialtjänsten tillgänglig för såväl medborgare
som myndigheter och andra samarbetspartners. Övrig tid vänder sig
myndigheter och instanser som är i tjänst t.ex. polis, sjukvård, migrationsverk till
politikerna i socialnämnden vid akuta situationer. Det är då respektive instans
som gör bedömningen i vilka fall man ska kontakta politikerna i nämnden och
politikerna gör bedömningen om tjänstemän ska kallas in. I Helsingborg finns
socialjouren under dessa timmar i beredskap för ärenden som tillhör staden.
Nu aktuell utökning innebär att socialjouren är bemannad och i aktiv tjänst
under samtliga timmar utanför ordinarie kontorstid. Sammanlagd kostnad för
denna utökning av socialjourens verksamhet är ca 2,5 mkr. För Svalövs
kommun innebär detta en utökad kostnad om ca 100 tkr.
Socialnämnden beslutade 2019-06-11, § 86, att ställa sig positiv till aktuellt
förslag om en utökad och bemannad socialjourverksamhet inom Familjen
Helsingborg som täcker alla timmar då ordinarie dagliga verksamheter inte är i
tjänst. Detta under förutsättning att inga större förändringar sker avseende
kostnadsnivån för Svalövs kommun.
Samtliga kommuner inom Familjen Helsingborg har ställt sig positiva till den
föreslagna förändringen, varvid Svalövs kommun nu behöver fatta ett formellt
beslut att ingå i den utökade socialjourens verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-08
Socialnämndens protokoll 2019-06-11, § 86

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden beslutar att från och med januari 2020
ingå i en utökad och bemannad socialjourverksamhet inom Familjen
Helsingborg som täcker alla timmar då ordinarie dagliga verksamheter inte är i
tjänst.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Socialförvaltningen, Helsingborgs stad
Kommunförvaltningen (MLLG, HAJN)
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Dnr SN 11-2019

§ 167 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 3 2019 finns inga beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-01

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
Kommunrevisionen
Kommunförvaltningen (MLLG, HAJN, CAKK)
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Dnr SN 44-2019

§ 168 Synpunkten, återrapportering för kvartal 3 2019
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 3 2019 inkom 4 synpunkter för socialnämnden via
Synpunktshanteraren.
Inkomna synpunkter socialnämnden, kvartal 3 2019
Datum

Synpunkten avser

Åtgärd

Avslut

2019-07-16

Positiv synpunkt om korrekt
beslut och bra bemötande
(ekonomiskt bistånd). Tack för
tålamodet och att du ser mig
som en människa.
Positiv synpunkt om trevligt
bemötande receptionen
ekonomiskt bistånd.
Synpunkt avseende
användande av samtyckesblankett ekonomiskt bistånd.
Synpunktslämnare uppger att
hen fått ett mycket dåligt
bemötande av en
handläggare på ekonomiskt
bistånd och att handläggare
har vägrat den enskilde nöd.

Synpunktslämnaren har inte
önskat någon återkoppling.

2019-07-16

Anonym avsändare.

2019-07-19

Anonym avsändare.

2019-09-07

Enhetschef har meddelat
handläggare att ta ställning till
nöd omgående. Enskilt samtal
med handläggare och arbetsgrupp kring bemötande. Brev
har sänts till
synpunktslämnaren.

2019-09-16

2019-07-19
2019-09-07
2019-09-13

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-07

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:
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK)
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Dnr SN 12-2019

§ 169 Uppföljning intern kontrollplan
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Socialnämnden bedömer att god internkontroll har uppnåtts under 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19, § 142 en policy för intern kontroll. I
denna tydliggörs ansvarsfördelning och krav ställs på tydlig och transparant
riskanalys som ska ligga till grund för en bruttorisklista. Bruttorisklistan utgör
sedan underlag för beslut om vilka internkontrollmoment som ska genomföras
under det kommande året. De internkontrollmoment som väljs är de som
uppnår en bestämd risknivå. Policy för intern kontroll reviderades av
kommunfullmäktige 2017 10-31, § 143, med korrigeringar i tidsplan för att
harmonisera med nämndernas sammanträdestider.
Respektive nämnd fattar beslut om internkontrollplan för sina verksamheter.
Kommunstyrelsen får information om vilka beslut som de olika nämnderna tagit.
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över det samlade internkontrollarbetet i
kommunen.
Socialnämnden beslutade 2019-02-12, § 20 om nedanstående kontrollmoment
för socialnämndens verksamheter:


Ekonomiskt bistånd



Delegationsbeslut



Loggkontroller



Tid från beslut om insats (egen öppenvård barn och unga) till uppstart
av insatsen.

Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning. Det viktigaste syftet med
internkontroll är att säkerställa så att de av kommunfullmäktige fastställda
målen uppfylls genom att utforma system, kontroller, rutiner på ett klokt och
ändamålsenligt sätt. Under 2019 har kontroller utförts för ekonomiskt bistånd,
delegationsbeslut och loggkontroller utan anmärkning som föranleder ytterligare
åtgärder.
Det för i år nya kontrollmomentet, tid från beslut om insats till uppstart av
insatsen egen öppenvård barn och unga, har på grund av arbetsbelastning
endast genomförts kvartal 1 och 3. Kontrollen visar på att ärendena startar upp
inom rimlig tid efter beslut om insats. I två av ärendena saknas dokumentation
om den beviljade insatsen. Handläggarbyte har skett och rutin för uppföljning
ses över.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-04
12 Blankett Internkontroll 2019 Ekonomiskt bistånd
13 Blankett Internkontroll 2019 Delegationsbeslut
14 Blankett Internkontroll 2019 Kontroll av obehörig handläggning
15 Blankett Internkontroll 2019 Tid från beslut om insats till uppstart

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Informationen noteras. 2. Socialnämnden bedömer att
god internkontroll har uppnåtts under 2019.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK, SARA)
Kommunstyrelsen
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Dnr SN 90-2019

§ 170 Yttrande över remiss: revidering av reglemente
för styrelse och nämnder – myndighetsnämnd
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden anser att ett namnbyte från bygg- och
räddningsnämnden till myndighetsnämnden kan skapa en
organisatorisk osäkerhet kring vilka nämnder som ansvarar för
myndighetsutövning.

Sammanfattning av ärendet
För att underlätta det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens säkerhetsoch beredskapsarbete, föreslås att ansvaret för räddningstjänsten flyttas från
bygg- och räddningsnämnden till kommunstyrelsen.
Bygg- och räddningsnämnden föreslås dock även framgent ansvara för den
myndighetsutövning som ligger inom ramen för räddningstjänstens verksamhet.
Utöver revideringen avseende räddningstjänsten föreslås att bygg- och
räddningsnämnden övertar följande uppgifter från bildningsnämnden och
socialnämnden:


Spel och lotterier



Tillståndsgivning enligt alkohollagen



Yttranden om hemvärnsmän

För att bättre spegla det breda ansvarsområdet och fokus på
myndighetsutövning, föreslås att bygg- och räddningsnämnden byter namn till
myndighetsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-28, § 83, att förslag om
revidering av reglementen samt namnbyte, från bygg- och räddningsnämnden
till myndighetsnämnden, remitteras till bildningsnämnden, bygg- och
räddningsnämnden och socialnämnden. Remissyttranden ska inkomma till
kommunstyrelsen inför sammanträdet den 11 november.
Då myndighetsutövning mot enskild hanteras både i socialnämnden samt vårdoch omsorgsnämnden kan ett namnbyte från bygg- och räddningsnämnden till
myndighetsnämnden skapa en organisatorisk osäkerhet kring vilka nämnder
som ansvarar för myndighetsutövning.
Social sektor har i övrigt inga synpunkter på föreslagna förändringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-01
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-28, § 83
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-23
Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente, daterat 2019-10-23
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Förslag till revidering av bygg- och räddningsnämndens reglemente, daterat
2019-10-23
Förslag till revidering av bildningsnämndens reglemente, daterat 2019-10-22
Förslag till revidering av socialnämndens reglemente, daterat 2019-10-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD) och Krister Olsson (S): 1. Socialnämnden anser att ett
namnbyte från bygg- och räddningsnämnden till myndighetsnämnden kan
skapa en organisatorisk osäkerhet kring vilka nämnder som ansvarar för
myndighetsutövning.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK, SARA)

Justerare
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Dnr SN 85-2019

§ 171 Sammanträdesdatum för socialnämnden 2020
Socialnämndens beslut
1. Nämnden sammanträder 2020 följande dagar (kl. 09.00): 9/1, 30/1,
27/2, 26/3, 23/4, 28/5, 18/6, 30/7, 27/8, 1/10, 29/10, 26/11, 17/12.
2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om
det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2020.
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till
helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnder, utskott m.m.
Nämnden föreslås under 2020 sammanträda på torsdagar klockan 09.00.
Det noteras att ordförande enligt förslaget äger rätt att kalla till ett extra
sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Nämnden sammanträder 2020 följande dagar (kl.
09.00): 9/1, 30/1, 27/2, 26/3, 23/4, 28/5, 18/6, 30/7, 27/8, 1/10, 29/10, 26/11,
17/12. 2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om
det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Nämndens ledamöter och ersättare
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK)
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§ 172 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Lunds tingsrätt, mål nr. B 3075-19
Lunds tingsrätt, mål nr. B 2976-19
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 2489-19
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 5606-19
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 7857-19
Inspektionen för vård och omsorg, dnr 8.4.2-25743/2019-4
Migrationsverket, dnr 7.4.3.1-2019-20034
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

14(16)

Socialnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-05

Dnr -

§ 173 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nämndsekreterare Sara Rävås informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2019
Januari: 102
Februari: 90
Mars: 101
April: 100
Maj: 107
Juni: 111
Juli: 108
Augusti: 85
September: 90
Oktober: 98
b) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2019
Januari: 134
Februari: 134
Mars: 134
April: 136
Maj: 145
Juni: 153
Juli: 148
Augusti: 139
September: 134
Oktober: 143
c) Utbetalt försörjningsstöd 2019
Januari: 847 955 kr
Februari: 766 964 kr
Mars: 944 430 kr
April: 809 256 kr
Maj: 893 029 kr
Juni: 801 563 kr
Juli: 880 553 kr
Augusti: 638 071 kr
September: 748 713,80 kr
Oktober: 920 441,50 kr
d) Presentation från kommunrevisorerna (Dnr SN 86-2019)
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Socialchef Mikael Lindberg informerar om:
e) Personal- och verksamhetsfrågor
f) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder
g) Flyktingmottagning
h) Sjukfrånvaro
h) Orosanmälningar från skolor
i) Utredningstider
i) Lex Sarah-anmälan

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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