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Dnr: 16-2014

§ 10 Årsrapport för socialnämnden 2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämndens årsrapport för 2013 fastställs.

Sammanfattning av ärendet
Årsrapporten för socialnämnden innehåller måluppfyllelse, händelser och bokslut för 2013.
För 2013 hade individ- och familjeomsorg en minskad budgetram med 1,5 mnkr och
verksamheten avviker inte nämnbart från ramen totalt sett. Resultatet slutade med ett positivt
överskott med 0,1 tkr. Dock finns det inom individ- och familjeomsorg avvikelser.
Den största avvikelsen under året var ekonomiskt bistånd som visar ett underskott med 2 166 tkr.
Placeringar för missbrukare visar en positiv avvikelse med 1 251 tkr då placeringar minskat.
Däremot visar placeringar för vuxenpsykiatri en negativ avvikelse med 1 270 tkr då behovet av
placeringar ökat inom denna grupp. Barn och unga har få placeringar och en positiv avvikelse
med 2 149 tkr.
Familjehemsvård barn och unga visar som tidigare en negativ avvikelse med 761 tkr. Även
kostnader för kontaktpersoner visar ett underskott med 768 tkr.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-02-17
Socialnämndens årsrapport 2013

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämndens årsrapport för 2013 fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, MEKN, JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 18-2014

§ 11 Budget 2014 för socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Socialnämndens budget för 2014 fastställs.

Deltar ej i beslutet
J Håkan Andersson (C) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Budget för socialnämnden innehåller mål, visare, uppdrag och budget för 2014.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-02-18
Socialnämndens budget 2014

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämndens budget för 2014 fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, MEKN, JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 19-2014

§ 12 Kartläggning av omfattningen av våld i nära relationer
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden noterar kartläggningen.

Sammanfattning av ärendet
Som en viktig del i socialnämndens arbete med att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära
relationer, och som ett mål i handlingsplanen mot våld i nära relationer, kommer en årlig
kartläggning av omfattningen av våld i nära relationer i kommunen att göras.
2013 är första året en kartläggning av omfattningen av våld i nära relationer i Svalövs kommun
görs. Det har framkommit förbättringsområden inför nästa års kartläggning. De svårigheter som
finns i arbetet med att göra en kartläggning handlar om hur ärende ska kodas i individ- och
familjeomsorgs (IFO) journalsystem Procapita. Det handlar också om hur andra verksamheter
som t.ex. sjukvården och psykiatrin frågar om förekomst av våld och hur de dokumenterar denna
förekomst. Ett viktigt arbete är att utveckla samarbete inom IFO och externt med andra
samverkanspartners kring hur vi ska börja fråga om förekomst av våld i nära relationer.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-12-13
Kartläggning av våld i nära relationer, socialnämnden 2013

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämnden noterar kartläggningen.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, BTTG, MAKR)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 87-2013

§ 13 Yttrande över motion om förslag om krav på motprestation
efter förmåga för den som uppbär ekonomiskt bistånd och är
arbetsför
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens yttrande antas som socialnämndens eget.

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
2. Motionen är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Aase Jönsson (KD) har lämnat in en motion som rör förslag om krav på motprestation efter
förmåga för den som uppbär ekonomiskt bistånd och är arbetsför.
I motionen föreslås kommunfullmäktige ge socialnämnden i uppdrag att inventera möjliga
motprestationer, formerna för hur dessa ska genomföras och i övrigt ta fram nödvändigt
beslutsunderlag. Detta ska redovisas till kommunfullmäktige i så god tid att en ändring av
handläggningen av ekonomiskt bistånd enligt ovan kan ske fr. o m. 2014-01-01.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27, § 88, att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för handläggning. Motionen har överlämnats till socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-02-17
Remittering av motion, daterad 2013-05-30
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-05-27, § 88
Aase Jönssons (KD) motion, inkommen 2013-05-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olssons (S) förslag till beslut i socialnämnden: Förvaltningens yttrande antas som
socialnämndens eget.
Krister Olssons (S) förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Motionen är
besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att socialnämnden antar dem.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-02-25

Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (SERM, BTTG, SHG, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 20-2014

§ 14 Val av ersättare till Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande
arbete
Socialnämndens beslut
1. Till ersättare i Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete efter Agnetha Persson
(C) utses J Håkan Andersson (C).

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden behöver utse en ersättare till Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete,
efter Agnetha Persson (C) som har avsagt sig samtliga politiska uppdrag i Svalövs kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16, § 145 punkt 1, att godkänna avsägelsen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-16, § 145

Förslag till beslut på sammanträdet
J Håkan Andersson (C): Till ersättare i Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete efter
Agnetha Persson (C) utses J Håkan Andersson (C).

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 7-2014

§ 15 Redovisning av delegeringsbeslut
Socialnämndens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut noteras.

Sammanfattning av ärendet
Delegeringsbeslut från perioden 2014-01-13 – 2014-02-23 (Arbete och integration, individ och
familjeomsorg).
Delegeringsbeslut från perioden 2014-01-13 – 2014-02-23 (Bostadsanpassning och
alkoholtillstånd).
Delegeringsbeslut från perioden 2014-01-13 – 2014-02-23 (Biståndshandläggning och LSS).
Delegeringsbeslut fattade av ordförande Krister Olsson:
Beslut 2014-02-12 om tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen, Röstånga
gästgivaregård under perioden 2014-03-29
Beslut 2014-02-12 om tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen, Röstånga
gästgivaregård under perioden 2014-06-28.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 9056-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 10465-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 9989-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 8399-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 9169-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 502-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 8893-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 9681-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 10575-13
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 3165-13
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Britt Tullberg informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd
Januari 2014: 135 st.
b) Utbetalt försörjningsstöd
Januari 2014: 935 130 kr.
c) Tillsyn av HVB-hemmet Svalegatan (dnr 11-2014).
d) Konsultledda familjehem används inte av Svalövs kommun, varken till barn eller vuxna.
e) Rekrytering enhetschefer (myndighetschef, HVB-hem, LSS/socialpsykiatri).
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 154-2013

§ 18 Klagomål om handläggning i LVU-ärende vid socialtjänsten i
Svalövs kommun
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden antar förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder och de begärda
rutinerna som sin egen och överlämnar redovisningen till Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutet direktjusteras.

Sammanfattning av ärendet
2013-09-19 inkom klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) från en advokat med
anledning av att hon anser att det föreligger stora brister i socialtjänstens hantering av ett
LVU-ärende. 2013-10-02 inhämtade IVO kompletterande information av verksamhetschef
Britt Tullberg.
2013-10-04 IVO begär enligt 13 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) att nämnden yttrar sig över
klagomålet och redogör för sina rutiner och riktlinjer gällande handläggning av överklaganden
och handläggning av enskilds begäran att få del av handlingar/journaler. Socialnämndens
yttrande lämnas 2013-11-14 till IVO.
2014-01-21 begär IVO följande krav på åtgärder: att nämnden säkerställer att handläggningen av
en begäran om utlämnande av allmän handling sker skyndsamt, att nämnden säkerställer att
handläggning av överklagande beslut sker snabbt, att nämnden redovisar sina rutiner för
utlämnande av handlingar och överklagande. IVO har lämnat anstånd med att lämna redovisning
av vidtagna åtgärder och begärda rutiner till 2014-02-27.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-02-19, inkl. bilaga 1 och 2

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämnden antar förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder och de
begärda rutinerna som sin egen och överlämnar redovisningen till Inspektionen för vård och
omsorg.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Inspektionen för vård och omsorg
Kommunförvaltningen (BTTG, SERM)

Justerare

Utdragsbestyrkande

