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Dnr:

§ 192 Sammanträdestider för socialnämnden 2015
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden sammanträder 2014: 21 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj,
24 juni, 29 juli, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november och den 16 december
kl. 13.30-16.30.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2015. Kommunförvaltningen har
tagit fram förslag till tider som innebär att nämnden sammanträder onsdagar kl. 13.30-16.30 på
följande datum:
21 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
24 juni
29 juli
26 augusti
23 september
21 oktober
18 november
16 december

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämnden sammanträder 2014: 21 januari, 25 februari, 25 mars, 29
april, 27 maj, 24 juni, 29 juli, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november och den 16
december kl. 13.30-16.30.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, BRG, SERM, SHG, MNON)
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Dnr: 55-2014

§ 193 Gynnande ej verkställda beslut
Socialnämndens beslut
1. Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg, avseende gynnande ej
verkställda beslut för kvartal 3 2014 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.

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. Besluten ska även
rapporteras till revisionen och kommunfullmäktige kvartalsvis.
För kvartal 3 2014 finns inget beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-11-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg, avseende
gynnande ej verkställda beslut för kvartal 3 2014 godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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Dnr: 141-2014

§ 194 Uppföljning avseende måluppfyllelse gällande
socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer 2013-2015
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
I handlingsplanen framgår att en uppföljning av måluppfyllelse ska göras i november varje år.
Kommunförvaltningen har nu genomfört en sådan.
I uppföljningen redovisas kortfattat vad som gjorts kring respektive mål under året samt
redovisas avslutningsvis några särskilda kommentarer.
Det övergripande målet i handlingsplanen är ”att stärka stödet till de som berörs av våld i nära
relationer i Svalövs kommun”.
Det övergripande målet är nedbrutet i fem stycken insatsområden:
• rutiner
• kunskap
• insatser till målgruppen
• samverkan och samarbete
• informationsspridning.
I syfte att följa upp arbetet med våld i nära relationer har enkät skickats till anställda inom IFO
och öppenvård, enkäten skickades till 28 anställda, sex stycken svar har inkommit.

Beslutsunderlag
Uppföljning av handlingsplan mot våld i nära relationer, daterad 2014-10-31
Utvärdering av måluppfyllelse, daterad 2014-11-04
Handlingsplan mot våld i nära relationer 2013-2015

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (ANED)
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§ 195 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen, Mål nr 893-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 10028-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 5036-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 8379-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 7947-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 5185-14, 6682-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 4655-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 3379-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 9855-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 10071-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 10621-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 9862-14
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Dnr: SN 142-2014, KS 1106-2014

§ 196 Överenskommelse mottagande av flyktingar
Socialnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen fattar nytt beslut om överenskommelse med Länsstyrelsen om höjning
av antalet anvisningsbara platser för nyanlända med uppehållstillstånd i Svalövs kommun
till 28 platser samt 10 asylplatser för ensamkommande barn.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av de nya läns- och fördelningstalen som redovisades av Länsstyrelsen den
7 oktober 2014 har prognosen för antal asylsökande i Sverige ökat till 80 000 – 90 000 personer
varav 6 500 ensamkommande barn. I Skåne finns just nu drygt 7 000 asylsökande, de flesta i
anläggningsboende (ABO). Flest i anläggningsboende har Östra Göinge, Simrishamn,
Hässleholm, Malmö och Svalöv. I dagsläget i Sverige finns på Migrationsverkets ABO
ca 15 000 personer som har fått uppehållstillstånd men ännu ej blivit kommunplacerade.
Under 2013 tog Skåne emot drygt 3 000 flyktingar med uppehållstillstånd, varav
258 ensamkommande barn. Svalöv tog emot 69 nyanlända flyktingar varav 15 ensamkommande
barn. Enligt Migrationsverkets senaste statistik har Svalöv hittills i år tagit emot 41 nyanlända
varav 7 ensamkommande barn.
Gällande flyktingmottagandet och länstalen:
- Skånes länstal 2014: 4 400 nyanlända behöver tas emot i Skåne, varav 677 nyanlända
behöver anvisas en kommunplats via Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Idag har
Länsstyrelsen en överenskommelse om 368 anvisningsbara platser med Skånes
kommuner, fram tom augusti i år har 170 av dessa använts för bosättning.
- Skånes länstal 2015: 7 116 nyanlända behöver tas emot i Skåne, varav 1 828 nyanlända
behöver anvisas en kommunplats via Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen.
Utifrån ovanstående är Svalövs nya kommuntal 28 anvisningsbara platser. Idag gällande
överenskommelse för kommunen är att årligen ta emot 30 flyktingar per år varav tio ska anvisas
plats via Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen.
Gällande ensamkommande barn:
- Skånes fördelningstal 2014: 238 asylplatser. Idag har Länsstyrelsen avtal om
138 asylplatser med Skånes kommuner.
- Skånes fördelningstal 2015: 402 platser.
Utifrån ovanstående är Svalövs nya fördelningstal 7 asylplatser. Idag gällande överenskommelse
för kommunen är 5 asylplatser.
Av Länsstyrelsens skrivelse, daterad den 11 november 2014, framkommer att Migrationsverkets
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prognos som lämnades till regeringen den 4 november visar en kraftig ökning av antalet
asylsökande ensamkommande barn. Ca 8 000 ensamkommande barn beräknas söka asyl under
2015.
Detta innebär att platsbehovet för 2015 har höjts till 4 850 asylplatser i hela landet. Länsstyrelsen
har till följd av det förhöjda platsbehovet valt att ta fram nya länsvisa och kommunala
fördelningstal för 2015. För Svalövs kommun innebär detta ett nytt fördelningstal på
10 asylplatser för ensamkommande barn.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-11-17
Lägesrapport ensamkommande barn - meddelande från Länsstyrelsen, daterat 2014-11-11 inkl.
bilagor (Migrationsverkets platsbehovsframställan, Skånes fördelningstal och Förklaring
fördelningstal)
Länstal 2015 – skrivelse från Arbetsförmedlingen, daterad 2014-08-12
Information från Arbetsförmedlingen angående länstal 2015, daterad 2014-08-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen
fattar nytt beslut om överenskommelse med Länsstyrelsen om höjning av antalet anvisningsbara
platser för nyanlända med uppehållstillstånd i Svalövs kommun till 28 platser samt 10 asylplatser
för ensamkommande barn.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen
Kommunförvaltningen (SERM, OKN, CAKK)
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§ 197 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef myndighetsutövning Malin Olsson informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2014
Januari: 135
Juli: 119
Februari: 130
Augusti: 131
Mars: 131
September: 124
April: 131
Oktober: 128
Maj: 126
Juni: 119
b) Utbetalt försörjningsstöd 2014
Januari: 935 130 kr
Juli: 883 840 kr
Februari: 877 598 kr Augusti: 1 035 846 kr
Mars: 979 961 kr
September: 1 156 422 kr
April: 857 802 kr
Oktober: 942 364 kr
Maj: 928 493 kr
Juni: 936 978 kr
Socialchef Susanne Rosenström informerar om:
c) T.f. chef individ- och familjeomsorg Birgitta Lindewall.
d) Personligt ombud i kommunen.
Socialsekreterare Ann Edlund informerar om:
e) Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer - våld i nära relationer.
Ekonom Gulsum Ahmed informerar om:
f) Budgetuppföljning för individ- och familjeomsorg till och med augusti 2014.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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