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Dnr: 6-2015

§ 122 Ekonomisk uppföljning per 2015-06-30
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Det noteras att ärende Åtgärder för att minska budgetunderskottet 2015 behandlar förslag
till åtgärder för ekonomi i balans.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt uppföljning och prognos per 2015-06-30 för
socialnämndens verksamheter. Avvikelsen är -7 357 tkr och prognosen visar en avvikelse på
-6 440 tkr. För investeringar prognostiseras ett nollresultat.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per 2015-06-30 för socialnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1) Informationen noteras. 2) Det noteras att ärende Åtgärder för att minska
budgetunderskottet 2015 behandlar förslag till åtgärder för ekonomi i balans.

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

__
Ajournering 14.35-14.40
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Dnr: SN 6-2015, KS 7-2015

§ 123 Åtgärder för att minska budgetunderskottet 2015 för
socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ställer sig bakom handlingsplanen för att minska budgetunderskottet, med
undantag för förslagen att stänga öppenvården och det socialpsykiatriska boendet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2015-06-01 § 115 följande beslut: 1. Nämnder, styrelser, utskott och
verksamheter uppdras hålla givna budgetar. 2. Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med
ledningsgruppen komma med förslag till åtgärder för att hålla given totalbudget för Svalövs
kommun och att detta ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i augusti.
Socialnämnden beslutade 2015-05-27 § 89: Ekonomisk uppföljning per 30 april 2015 för
socialnämnden noteras. Återrapportering avseende arbetet enligt upprättad åtgärdsplan sker
månadsvis på kommande sammanträden.
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende åtgärder för att minska budgetunderskottet
för socialnämndens verksamheter.
Nämndens ledamöter informerades om åtgärdsförslagen vid sammanträdet 2015-08-11.

Beslutsunderlag
Förslag till handlingsplan från kommunförvaltningen, daterad 2015-08-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S), Håkan Andersson (C), Linda Lindberg (SD), Pernilla Ekelund (FP) och Anneli
Persson (S): Socialnämnden ställer sig bakom handlingsplanen för att minska budgetunderskottet, med undantag för förslagen att stänga öppenvården och det socialpsykiatriska
boendet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (SERM)
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Dnr: 4-2015

§ 124 Återrapportering Synpunkten kvartal 2 2015 för socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur synpunkter från
allmänheten som lämnats in till kommunen ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska
nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt
organ.
Under kvartal 2 2015 inkom totalt två synpunkter för socialnämnden via synpunktshanteraren.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-08-14

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

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 143-2014

§ 125 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom individoch familjeomsorgen
Socialnämndens beslut
1. Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg, avseende gynnande ej
verkställda beslut för kvartal 2 2015 för individ- och familjeomsorg, 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 2 2015 finns två beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-08-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg, avseende
gynnande ej verkställda beslut för kvartal 2 2015 för individ- och familjeomsorg, godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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Dnr: 63-2015

§ 126 Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes
kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruksoch beroendeproblem
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ställer sig bakom ramöverenskommelsen mellan Region Skåne och
Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks- och
beroendeproblem.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2013-07-01 är landsting och kommun genom likalydande bestämmelser i Hälso- och
sjukvårdslagen, HSL (§ 8 b) och i Socialtjänstlagen, SoL (5 kap § 9 a) skyldiga att ha
överenskommelser gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika,
andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.
Kommunförbundet Skånes styrelse fattade 2015-05-08 beslut om Ramöverenskommelse mellan
Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruksoch beroendeproblem och rekommenderar kommunerna att politiskt anta denna.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-08-17
Följebrev, daterat 2015-06-23
Ramöverenskommelse, daterad 2015-03-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämnden ställer sig bakom ramöverenskommelsen mellan Region
Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks- och
beroendeproblem.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, MLLG)
Kommunförbundet Skåne (ulla.ljungberg@kfsk.se)
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§ 127 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 3373-15
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 4840-15
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 10250-14, 1442-15
Högsta förvaltningsdomstolen, Mål nr 3805-15
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 1667–1673-15
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HAHZ)
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§ 128 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: 191
Maj: 182
Juni: 163
Juli: 151
b) Utbetalt försörjningsstöd 2015
Januari: 879 383 kr
Februari: 734 161 kr
Mars: 1 092 280 kr
April: 944 638 kr
Maj: 539 092 kr
Juni: 975 275 kr
Juli: 1 070 270 kr
Socialchef Susanne Rosenström informerar om:
c) Ny enhetschef för myndighet Saera Khan börjar 2015-09-07 och kommer till nämndens
sammanträde i september.
d) Information om nuläget avseende ensamkommande barn och unga till Svalövs kommun
Flyktingsamordnare Ola Knutsson informerar om:
e) Arbetet med flyktingmottagning i Svalövs kommun
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HAHZ)
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