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Dnr: 42-2015

§ 86 Revidering av delegeringsordning för socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Föreliggande förslag till delegeringsordning antas att gälla från och med 2015-06-01.

Sammanfattning av ärendet
Gällande delegeringsordning för socialnämnden antogs 2012-12-18. Kommunförvaltningen har
gjort ett förslag till en reviderad delegeringsordning, i huvudsak beroende på förändrad
organisation. För att underlätta förvaltningens arbete bör en större del av besluten fattas av
enhetschef istället för verksamhetschef. Då en förste socialsekreterare har anställts innehåller
den reviderade delegeringsordningen anpassningar vad gäller befogenheter som ingår i den
tjänsten.
Övriga förändringar i delegeringsordningen rör ett tillägg avseende beslut om upphörande av
serveringstillstånd när näringsidkaren själv begär, vissa justeringar av summor avseende
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd samt förtydligande avseende beslut i ärenden om bistånd i
form av stöd i eget boende och sysselsättning motsvarande daglig verksamhet för personer
tillhörande personkrets 3 enligt 1 § punkt 3 LSS.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-05-11
Förslag till reviderad delegeringsordning för socialnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Föreliggande förslag till delegeringsordning antas att gälla från och med
2015-06-01.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, HAHZ, SERM, BALL, LAMG)
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Dnr:

§ 87 Politikerjour under semestern
Socialnämndens beslut
1. Vice ordförande Håkan Andersson tjänstgör under perioden 2015-07-17 – 2015-07-27.
2. Socialnämndens delegeringsordning kompletteras med beslut om att Anneli Persson ges
rätt att fatta delegeringsbeslut om socialnämndens ordförande och vice ordförande är
förhindrade att göra det. Kompletteringen gäller under perioden 2015-07-06 – 2015-08-09
(v. 28 – 32).

Sammanfattning av ärendet
I socialnämndens delegeringsordning (SN 2012-12-18, § 118) 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 en tredje
ledamot i socialnämnden ska kunna fatta dessa beslut under semestertid, för att minska
verksamhetens sårbarhet.

Beslutsunderlag
Delegeringsordning för socialnämnden 2012-12-18, § 118

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1) Vice ordförande Håkan Andersson tjänstgör under perioden
2015-07-17 – 2015-07-27. 2) Socialnämndens delegeringsordning kompletteras med beslut om
att Anneli Persson ges rätt att fatta delegeringsbeslut om socialnämndens ordförande och vice
ordförande är förhindrade att göra det. Kompletteringen gäller under perioden
2015-07-06 – 2015-08-09 (v. 28 – 32).

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, BALL, LAAN, HAHZ)
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Dnr: -

§ 88 Besök av personligt ombud
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Besök av det personliga ombudet Henrik Lundius från PO-Skåne. Han tillträdde 2015-05-01 som
personligt ombud på 25 % i Svalövs kommun.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HAHZ)
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§ 89 Ekonomisk uppföljning per 30 april 2015 för socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning per 30 april 2015 för socialnämnden noteras. Återrapportering
avseende arbetet enligt upprättad åtgärdsplan sker månadsvis på kommande sammanträden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning och prognos per 30 april 2015 för
socialnämnden. Avvikelsen är -4 488 tkr och prognosen visar en avvikelse för 2015 på -6 694 tkr.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per 30 april 2015 för socialnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Ekonomisk uppföljning per 30 april 2015 för socialnämnden noteras. Återrapportering avseende arbetet enligt upprättad åtgärdsplan sker månadsvis på kommande
sammanträden

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, MEKN, HNSK)

Justerare
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§ 90 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 11903-14, 843-15
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 4530-14, 4531-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 2459—2462-13
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare
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Sida 8/9

Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-05-27

Sida 9/9

Dnr: -

§ 91 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nämndsekreterare Helena Heintz informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2015
Januari: 172
Februari: 181
Mars: 180
April: Siffran fanns ej tillgänglig vid nämndens sammanträde.
b) Utbetalt försörjningsstöd 2015
Januari: 879 383 kr
Februari: 734 161 kr
Mars: 1 092 280 kr
April: 944 638 kr
Socialchef Susanne Rosenström informerar om:
c) Överenskommelse för nyanlända som deltar i etablering mellan Arbetsförmedlingen och
Svalövs kommunförvaltning
d) Beslut från Socialstyrelsen om utvecklingsmedel avseende kvalitetsutveckling av arbetet med
våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare
Svalövs kommun tilldelas 230 000 kr för arbetet under 2015.
e) Nytt uppdrag för Socialstyrelsen från Regeringen: Uppdrag att ta fram ett stöd till
yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar.
Webbaserat stöd för yrkesintroduktion för nyanställda socialsekreterare samt uppdragsutbildningar avseende dels påbyggnadsutbildningar för socialsekreterare inom barn- och
ungdomsvård, dels ledarskapsutbildning för arbetsledare och chefer inom individ- och familjeomsorg.
f) Information om externa placeringar och familjehemsplaceringar
Kommer redovisas vid nästa sammanträde.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

