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Dnr: 103-2013

§ 107 Delårsuppföljning per den 30 juni 2013 för socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Socialnämndens delårsuppföljning för den 30 juni 2013 fastställs.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapporten för socialnämnden innehåller uppföljning och prognoser för individ- och
familjeomsorg per den 30 juni 2013.

Beslutsunderlag
Uppföljning och prognos juni 2013, socialnämnden
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-07-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämndens delårsuppföljning för den 30 juni 2013 fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut från Krister Olsson och finner att socialnämnden antar
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SHG, BTTG, MEKN)
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Dnr: 16-2013

§ 108 Särskilt boende socialpsykiatrin och boendestöd
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag Bygeln Consulting AB antas som hyresvärd för särskilt boende till personer med
psykiskt funktionshinder då detta förslag följer Socialstyrelsens intentioner med särskilt
boende för personer med psykiskt funktionshinder.
2. Överföra 144 tkr till Individ- och familjeomsorgen år 2013 i driftbudgeten.
3. Överföra 4 192 till Individ- och familjeomsorgen 2014 tkr i driftbudgeten.
4. Överföra 97 tkr till Individ- och familjeomsorgen 2014 i investeringsbudgeten.
5. Överföra 1 524 tkr till Individ- och familjeomsorgen 2015 i driftbudgeten.
6. Överföra 749 tkr till Individ- och familjeomsorgen 2016 och framöver i driftbudgeten.

Sammanfattning av ärendet
2011-04-27 var Socialstyrelsen på förstärkt granskning i Svalövs kommun avseende personer
med psykisk funktionsnedsättning. 2011-12-19 beslöt Socialstyrelsen att dåvarande
Myndighetsutskottet välfärd skulle vidtaga ett antal åtgärder bl.a. inrätta bostad med särskild
service, erbjuda boendestöd samt daglig sysselsättning.
Kartläggning av målgruppen vuxna med psykiskt funktionshinder har skett under perioden
hösten 2011 – våren 2012. 83 personer har identifierats. De har/har haft insatser från kommun
och/eller landsting. Kommunen har utifrån kartläggningen, inventering av presumtiva personer
samt de som idag är extern placerade på särskilda boenden med anledning av att kommunen
inte har ett eget boende. Behovet om sex lägenheter skulle i dagsläget vara tillräckligt. Tre
boendealternativ har tagits fram. Ett förslag på boende och bemanning på boendet, samt
utökning av boendestöd finns som underlag i skrivelsen från förvaltningen.
Socialnämnden fattade 2013-02-19, § 9, följande beslut: Kommunförvaltningen uppdras fortsätta
planeringen för ett särskilt boende för socialpsykiatrin och boendestöd. Socialnämnden förordar,
med nu kända förutsättningar, att låta externt företag uppföra och förvalta boendet och
verksamhetslokalerna.
Socialnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: Socialnämnden beviljas i
samband med kompletteringsbudget I, ett tilläggsanslag i 2013 års driftbudget med 1 604 tkr, för
år 2014 1 524 tkr och för år 2015 749 tkr. Årskostnaden per helår bedöms vara 3 850 tkr, med
hänsyn taget till lägre kostnader p g a färre externa placeringar.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-11, § 57, att återremittera ärendet.
Socialnämndens förslag 2013-07-02, § 97, till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Förslag Bygeln Consulting AB, Christer Nordahl antas för särskilt boende till personer med
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psykiskt funktionshinder då detta förslag följer Socialstyrelsens intentioner med särskilt boende
för personer med psykiskt funktionshinder.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2013-08-20, inklusive bilaga 1 Sammanlagda
kostnader år 1 – 3 socialpsykiatri, reviderat 2013-06-17 och 2013-08-16 samt bilaga 2 Särskilt
boende socialpsykiatrin och boendestöd
Socialnämndens protokoll 2013-07-02, § 97
Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, § 57
Socialnämndens protokoll 2013-02-19, § 9

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. Förslag
Bygeln Consulting AB antas som hyresvärd för särskilt boende till personer med psykiskt
funktionshinder då detta förslag följer Socialstyrelsens intentioner med särskilt boende för
personer med psykiskt funktionshinder. 2. Överföra 144 tkr till Individ- och familjeomsorgen år
2013 i driftbudgeten. 3. Överföra 4 192 till Individ- och familjeomsorgen 2014 tkr i driftbudgeten.
4. Överföra 97 tkr till Individ- och familjeomsorgen 2014 i investeringsbudgeten. 5. Överföra
1 524 tkr till Individ- och familjeomsorgen 2015 i driftbudgeten. 6. Överföra 749 tkr till Individ- och
familjeomsorgen 2016 och framöver i driftbudgeten.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut från Krister Olsson och finner att socialnämnden antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (BTTG, MEKN, SHG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-08-20

Sida 7/10

Dnr: 106-2013

§ 109 Återrapportering av projekt som beviljades utvecklingsmedel
år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld
Socialnämndens beslut
1. Återrapporteringen av projekt som beviljades utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet
till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld noteras.

Sammanfattning av ärendet
I föreliggande rapport från kommunförvaltningen till länsstyrelsen återrapporteras projekt som
beviljades utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld.

Beslutsunderlag
Rapport från kommunförvaltningen, daterad 2013-07-02

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Återrapporteringen av projekt som beviljades utvecklingsmedel år 2011 för att
stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-08-20

Dnr: -

§ 110 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 425-13, 1755-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 4024-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 5845-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 314-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 4067-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 3327-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 316-13
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Dnr: -

§ 111 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
T.f. Socialchef Sven Holmberg informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd
Maj 2013: 133 st
Maj 2012: 138 st
Juni 2013: 122 st
Juni 2012: 131 st
Juli 2013: 137 st
Juli 2012: 121 st
b) Utbetalt försörjningsstöd
Maj 2013: 894 051 kr
Maj 2012: 1 049 528 kr
Juni 2013: 911 679 kr
Juni 2012: 923 678 kr
Juli 2013: 980 814 kr
Juli 2012: 813 918 kr
Verksamhetschef Britt Tullberg informerar om:
c) Länsstyrelsens beslut den 17 juni 2013 om fördelning av 2013 års utvecklingsmedel till
förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck; ansökan avslås (dnr 54-2013).
d) Malmö stad har ansökt om överflyttning av ett barn som bor på transitboende i Mariesten till
Svalövs kommun. Svalövs kommun har avslagit denna begäran. Malmö har begärt att
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ser över ärendet. IVO har överlämnat en begäran om
yttrande om vår inställning i ärendet.
e) En individ har fått ett beslut från socialtjänsten om att denne inte är välkommen till
kommunhuset på icke avtalade tider. Beslutet är grundat på arbetsmiljöaspekter och ska
omprövas senast den 14 januari 2014.
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Nämndsekreterare Camilla Knobblock informerar om:
f) Inkomna synpunkter andra kvartalet 2013 (dnr 48-2013).
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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