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Sammanträdesdatum

2016-10-26

Plats och tid
Beslutande

Justerare

Kommunhuset, Svalöv, kl 14.10 – 15.45
Ajournering, kl 14.15- 14:28
Krister Olsson (S), ordförande
Håkan Andersson (C), vice ordförande
Linda Lindberg (SD)
Anneli Persson (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Håkan Sträng (L)
Pernilla Ekelund (L)
Ingrid Ekström (SD)
Christa Gustafson Ohlson (FI)

Övriga deltagare

Paul Eklund, tf socialchef
Mikael Lindberg, verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Jill Ohlin, enhetschef individ- och familjeomsorg
Camilla Knobblock, kvalitetsstrateg, § 180
Katarina Borgstrand, näringslivs- och turismchef, § 176
Kerstin Brofall, socialsekreterare, §§ 176-177
Marie Eweo, enhetschef försörjningsstöd, §§ 176-180
Sara Månsson, nämndsekreterare
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Anneli Persson (S)
Kommunledningskontoret
§§ 175 - 180

Sekreterare
Sara Månsson

Ordförande
Krister Olsson (S)

Justerare
Anneli Persson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-10-26

Anslaget under tiden

2016-10-27 – 2016-11-17

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Sara Månsson
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Beslutad ärendelista
§ 175 Utreda konsekvenser av förslag till åtgärder för att uppnå budget i balans
2016 inom IFO ........................................................................................... 4
§ 176 Utbildningen ”Förenkla helt enkelt” ........................................................... 5
§ 177 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd .................................... 6
§ 178 Sammanträdestider för socialnämnden 2016 ........................................... 7
§ 179 Meddelanden ............................................................................................. 8
§ 180 Information................................................................................................. 9
Punkten e) i ärendet § 180 Information läggs till på sammanträdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

3(10)

Socialnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-10-26

Dnr SN 116-2016

§ 175 Utreda konsekvenser av förslag till åtgärder för
att uppnå budget i balans 2016 inom IFO
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningen uppdras att utreda konsekvenserna av
kommunstyrelsens föreslagna åtgärder till kommunfullmäktige (§ 148,
2016-10-17).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2016-06-20, § 88, bl.a. följande beslut:
Förvaltningen uppdras att lämna förslag på åtgärder för att uppnå ekonomi i
balans 2016. Nämnderna uppmanas skyndsamt att vidta åtgärder för att få
ekonomi i balans.
Ledningsgruppen har som svar på uppdraget tagit fram en lista över åtgärder
för att så långt möjligt nå budget i balans år 2016.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-10-17, § 148, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1. Nämnder uppmanas fortsätta med tidigare beslutat uppdrag
att skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå ekonomi i balans. 2. Förvaltningen
uppmanas fortsätta med tidigare beslutat uppdrag att vidta åtgärder för att nå
ett resultat på +10,4 miljoner kr för kommunen i sin helhet, i enlighet med
kommunens finansiella mål. 3. Bedömning av god ekonomisk hushållning görs
först i samband med årsredovisningen. 4. Delårsbokslutet för Svalövs kommun
2016-01-01- 2016-08-31 fastställs. 5. Föreliggande förslag till åtgärder för att
uppnå budget i balans godkänns.

Beslutsunderlag
Skrivelse från förvaltningen ang. budget i balans, daterad 2016-09-30
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-17, § 148
Skrivelse från tf socialchef Paul Eklund, daterad 2016-10-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Förvaltningen uppdras att utreda konsekvenserna av
kommunstyrelsens föreslagna åtgärder till kommunfullmäktige (§ 148, 2016-1017).

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, MAN, SAMA, PLED, AJN)
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Dnr SN 123-2016

§ 176 Utbildningen ”Förenkla helt enkelt”
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
”Det ska vara lättast i landet att starta eget, driva, utveckla och etablera”. Så
lyder Familjen Helsingborgs vision för näringslivsarbetet som tas upp i det av
samtliga 11 kommuner fastställda dokumentet Verksamhetsplan Familjen
Helsingborg 2016-2019. Ett av målen för näringslivsarbetet är att Familjen
Helsingborg ska erbjuda det bästa klimatet för företagsamma människor. Detta
ska mätas via både Svenskt Näringslivs kommunranking och via SKLs NöjdKund-Index.
För att kunna arbeta och utvecklas i enlighet med familjen Helsingborgs vision
och mål föreslås de sex kommunerna i 6K det vill säga Bjuv, Klippan, Perstorp,
Svalöv, Åstorp och Örkelljunga att tillsammans genomföra utbildningen
Förenkla Helt Enkelt som anordnas av Sveriges kommuner och landsting
(SKL).
Katarina Borgstrand, näringslivs och turismchef ger muntlig information på
sammanträdet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse, ”Genomförande av utbildningen Förenkla Helt Enkelt”

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr SN 114-2016

§ 177 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
Socialnämndens beslut
1. Återremittera ärendet till nästkommande sammanträde i november.

Sammanfattning av ärendet
Individ- och familjeomsorgen inom social sektor har tagit fram riktlinjer för
handläggning av ekonomiskt bistånd. Syftet med riktlinjerna är rättssäkerhet
och likabehandling. Riktlinjerna beskriver vanliga förekommande situationer och
behov.
Muntlig information om riktlinjerna lämnades på sammanträdet 2016-09-28.
Socialnämnden beslutade att notera informationen. Följande ändringar i
riktlinjerna har efter sammanträdet gjorts i avsnitt 8.7 och 8.12.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterat 2016-10-14
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd, avsnitten 8.7 och 8.12.

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Återremittera ärendet till nästkommande sammanträde i
november.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SAMA, MABG, MLLG, PLED)
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Dnr SN 124-2016

§ 178 Sammanträdestider för socialnämnden 2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden sammanträder 2017 följande dagar: 25/1, 22/2, 22/3,
19/4, 31/5, 28/6, 19/7, 23/8, 20/9, 18/10, 22/11 och 13/12.
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 2017.
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till
helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnder m.m.
Nämnden föreslås under 2017 sammanträda på onsdagar, med start kl 13.30.
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
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Socialnämnden sammanträder 2017 följande dagar: 25/1,
22/2, 22/3, 19/4, 31/5, 28/6, 19/7, 23/8, 20/9, 18/10, 22/11 och 13/12.
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:
Kommunförvaltningen (SAMA, MAN, BRG, HAHZ, PLED, MLLG, JLON, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 179 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm, Mål nr 3998-16
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 6218-16
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 5273-16
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 9305-16
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 9093-16
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 6218-16
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 5578-16
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 4408-16
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 4559-16
Tingsrätten i Lund, Mål nr T 3424-16
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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§ 180 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nämndsekreterare Sara Månsson informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2016
Januari: 119
Februari: 109
Mars: 120
April: 120
Maj: 125
Juni: 123
Juli: 106
augusti: 114
september: 107
b) Utbetalt försörjningsstöd 2016
Januari: 649 181 kr
Februari: 745 715 kr
Mars: 1 008 333 kr
April: 866 000 kr
Maj: 872 000 kr
Juni: 828 000 kr
Juli: 834 339
augusti: 871 000 kr
september: 865 176 kr
c) Två nya hem för vård eller boende
d) Delegationsbeslut fattade av socialnämndens ordförande Krister Olsson från
2016-10-14: Förslag till budget 2017, plan 2018-2019 för socialnämnden
godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
e) Vice ordförande Håkan Andersson tjänstgör under perioden 2016-11-10 –
2016-11-16 och 2016-11-18 – 2016-11-21.
Tf socialchef Paul Eklund och verksamhetschef Mikael Lindberg informerar om:
f) Personal- och verksamhetsfrågor
g) Ekonomi
h) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder
i) Flyktingmottagning och HVB-hem
j) Orosanmälningar från skolor
k) Lex Sarah anmälan
Kvalitetsstrateg Camilla Knobblock informerar om:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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l) Lagrådsremiss: Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för
vuxna som föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
m) Omvärldsbevakning
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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