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Dnr: 16-2013

§ 97 Särskilt boende socialpsykiatrin och boendestöd
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag Bygeln Consulting AB, Christer Nordahl antas för särskilt boende till personer med
psykiskt funktionshinder då detta förslag följer Socialstyrelsens intentioner med särskilt
boende för personer med psykiskt funktionshinder.

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.
Socialnämndens 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.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2013-06-18, inklusive bilagor Sammanlagda
kostnader år 1 – 3 socialpsykiatri, reviderat 2013-06-17
Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, § 57
Socialnämndens protokoll 2013-02-19, § 9
Förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2013-02-14, inklusive bilagor Sammanlagda
kostnader år 1 – 3 socialpsykiatri, daterad 2013-02-19
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Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Förslag Bygeln
Consulting AB, Christer Nordahl antas för särskilt boende till personer med psykiskt
funktionshinder då detta förslag följer Socialstyrelsens intentioner med särskilt boende för
personer med psykiskt funktionshinder.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut från Krister Olsson och finner att socialnämnden antar
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (BTTG, MEKN, SHG)
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§ 98 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Lunds tingsrätt, Mål nr T 1772-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 314-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 2648-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 5330-13
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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§ 99 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Britt Tullberg informerar om:
a) Information om utbetalt försörjningsstöd/antal hushåll för maj och juni månad utgår, tas upp på
nästkommande sammanträde.
b) Socialstyrelsens beslut den 13 maj 2013 avseende tillsyn enligt socialtjänstlagen med
anledning av klagomål mot socialtjänstens handläggning (dnr 86-2013); ärendet avslutas.
c) Socialstyrelsens beslut den 22 maj 2013 avseende tillsyn av missbruksvården i Svalövs
kommun (dnr 27-2013); ärendet avslutas.
d) Länsstyrelsens beslut den 18 juni 2013 avseende tillsyn enligt alkohollagen i Svalövs kommun
(dnr 35-2013); ärendet avslutas.
e) Information angående samarbetet, tillsyn av alkoholtillstånd /tillfälliga alkoholtillstånd i Svalövs
kommun.
Ordföranden Krister Olsson informerar om:
f) Socialnämndens sammanträde den 23 juli ställs in, nästa sammanträde är den 20 augusti.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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§ 100 Politikerjour under semestern/tillfällig komplettering av
delegeringsordningen inom socialnämndens verksamhet
Socialnämndens beslut
1. Vice ordförande Agnetha Persson tjänstgör under perioden 2013-07-17 – 2013-07-24.
2. Socialnämndens delegeringsordning kompletteras med beslut om att Thomas Löfgren ges
rätt att fatta delegeringsbeslut om socialnämndens ordförande och vice ordförande är
förhindrade att göra det. Kompletteringen gäller under perioden 2013-07-15 – 2013-08-11
(v. 29 – 32).

Sammanfattning av ärendet
I socialnämndens delegeringsordning (SN 2012-12-18, § 118), finns det några beslut som både
socialnämndens ordförande och vice ordförande har delegation på. Det är ärenden enligt LVU
och LVM som ibland kräver snabba beslut. Besluten fattas av ordförande och vice ordförande om
utskottet inte hinner sammanträda.
Önskemål framförs från socialnämndens ordförande och vice ordförande att även den tredje
ledamoten i socialnämnden ska kunna fatta dessa beslut under semestertid, för att minska
verksamhetens sårbarhet.

Beslutsunderlag
Delegeringsordning för socialnämnden i Svalövs kommun 2012-12-18, § 118
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, SHG, BTTG)
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