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Beslutad ärendelista
§ 6 Meddelanden...............................................................................4
§ 7 Information.................................................................................5
§ 8 Tidsbegränsat avtal gällande tillfälligt boende för ensamkommande
flyktingbarn......................................................................................6
Ärendet ”Tidsbegränsat avtal gällande tillfälligt boende för ensamkommande flyktingbarn”
beslutades att läggas till dagordningen.
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§ 6 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 8191-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 6356-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 6239-13, 7076-13, 10150-13, 11678-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 12554-13.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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§ 7 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
T.f. socialchef Sven Holmberg informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd
December 2013: 131 st
December 2012: 126 st
b) Utbetalt försörjningsstöd
December 2013: 957 388 kr
December 2012: 969 212 kr
c) Beslut från Inspektionen för vård- och omsorg, daterat 2013-12-17, ärendet avslutas
(dnr 164-2013).
d) Beslut från Inspektionen för vård- och omsorg, daterad 2013-12-19, ärendet avslutas
(dnr 166-2013).
e) Ensamkommande barn.
Nämndsekreterare Camilla Knobblock informerar om:
f) Inkomna synpunkter fjärde kvartalet 2013 (dnr 48-2013).
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Dnr: 6-2014

§ 8 Tidsbegränsat avtal gällande tillfälligt boende för
ensamkommande flyktingbarn
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att skriva avtal med Attendo individ och familjeomsorg under
perioden 2014-01-29 – 2014-07-28. Kostnad 15 platser á 1 795 kronor/dygn. Total kostnad för
perioden 4 846 500 kronor.

Sammanfattning av ärendet
2013-12-16 var verksamhetschef individ- och familjeomsorg och t f socialchef Sven Holmberg
kallade till Migrationsverket med anledning av den nya lagen som träder i kraft 2014-01-01.
Information som gavs av Migrationsverket var att det hade fattas beslutat av Migrationsverket i
samverkan med Socialstyrelsen samt Barnombudsmannen. Barn som befann sig i
asylprocessen 2013-12-06 och bodde på transitboenden, som drivs av Attendo och på uppdrag
av Malmö skulle anvisas till den kommun som transitboendet ligger i. För Svalövs kommun
innebar det 11 barn. Barnen anvisades till Svalövs kommun i början på januari månad 2014.
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg har undersökt möjligheterna till ett boende i
kommunen för dessa 11 barn. Kontakt har tagits med Svalövs lokaler, Consulting AB i Svalöv
samt med Lantmännen Svalöv Seed. Ingen av ovanstående har ledigt boende för omedelbar
inflyttning av 11 barn.
Samtal har förts med Attendo individ och familj som idag har boende på Mariesten i
Teckomatorp.
Svalövs hotell har varit kontakt med verksamhetschef individ- och familjeomsorg med anledning
av tillstånd som HVB-hem. Bygglov har beviljats men hotellet är dock inte klart för boende utan
behöver byggas om.
Attendo erbjuder Svalövs kommun att ta över Malmö stads avtal som löper ut 2014-01-28.
Detta avtal innebär 15 platser. Vi har idag behov 10 platser. Övriga platser kan vi erbjuda andra
kommuner, då till en kostnad som motsvarar våra kostnader. Avtalet löper på sex månader.
Svalövs lokaler kan erbjuda en flygel på Ängslyckan. Denna är inte idag inflyttningsklar utan
behöver byggas om.
Ingen av alternativen är att likställa med ett hem. Svalövs hotell och Attendo är ett hotellboende.
Ängslyckan är en institution. I ett långsiktigt perspektiv måste barnen få ett boende som är
hemlikt. Tillfällig lösning med omedelbar verkan kan endast Attendo individ och familj erbjuda.
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg kommer under perioden som avtalet löper att
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undersöka möjligheterna till ett annat boende för barnen. Behovet av boende som föreligger är
ett ordinärt hem och inte en institution eller ett hotellboende.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-01-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämnden beslutar att skriva avtal med Attendo individ och
familjeomsorg under perioden 2014-01-29 – 2014-07-28. Kostnad 15 platser á 1 795 kronor/
dygn. Total kostnad för perioden 4 846 500 kronor.

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