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Plats och tid
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Krister Olsson (S)
Agnetha Persson (C)
Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M)

Ej tjänstgörande Anneli Persson (S)
ersättare
Övriga deltagare Sven Holmberg, t f socialchef

Britt Tullberg, verksamhetschef
Camilla Knobblock, nämndsekreterare
Mari-Anne Kristensen, ekonom § 8 och del av § 9 exklusive beslut
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Sekreterare
Camilla Knobblock
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Dnr: 17-2013

§ 8 Socialnämndens årsrapport 2012
Socialnämndens beslut
1. Socialnämndens årsrapport för 2012 fastställs.

Sammanfattning av ärendet
Årsrapporten för socialnämnden innehåller uppföljning på mål och budget för 2012. Målen är
formulerade i text. En redogörelse görs också för årets händelser och framtiden för
verksamheterna under 2012.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse från ekonom Mari-Anne Kristensen.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2013-02-12
Socialnämndens årsrapport 2012

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämndens årsrapport för 2012 fastställs.

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

§ 9 Särskilt boende socialpsykiatrin och boendestöd
Socialnämndens beslut

1. Kommunförvaltningen uppdras fortsätta planeringen för ett särskilt boende för
socialpsykiatrin och boendestöd.
2. Socialnämnden förordar, med nu kända förutsättningar, att låta externt företag uppföra och
förvalta boendet och verksamhetslokalerna.

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
3. 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.

Sammanfattning av ärendet
2011-04-27 var Socialstyrelsen på förstärkt granskning i Svalövs kommun avseende personer
med psykisk funktionsnedsättning. 2011-12-19 beslutade 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.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2013-02-14, inklusive bilagor
Sammanlagda kostnader år 1 – 3 socialpsykiatri, daterad 2013-02-19

___________________________________________________________________
Ajournering kl. 15.15 – 15.25
_____________________________________________________________________________
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Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Kommunförvaltningen uppdras fortsätta planeringen för ett särskilt boende
för socialpsykiatrin och boendestöd. 2. Socialnämnden förordar, med nu kända förutsättningar,
att låta externt företag uppföra och förvalta boendet och verksamhetslokalerna.
Krister Olsson (S): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
3. 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.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut från Krister Olsson och finner att socialnämnden antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (BTTG, MEKN, SHG)
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Dnr: 10-2013

§ 10 Utökad bemanning för försörjningsstöd
Socialnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
2. Utöka budgetramen för försörjningsstöd år 2013 med 99 000 kr
3. Utöka budgetramen för försörjningsstöd år 2014 med 399 000 kr
4. Utöka budgetramen för försörjningsstöd från och med år 2015 med 699 000 kr.

Sammanfattning av ärendet
Grundbemanningen inom försörjningsstöd är 2,25 socialsekreterartjänster. Kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige har sedan 2010 beviljat tilläggsanslag motsvarande 1,5
socialsekreterartjänst p.g.a. att det rått lågkonjunktur i Sverige och ärendeinströmningen inom
försörjningsstöd krävt mer bemanning än vad som beviljats i ramen.
Prognosen tyder på att arbetslösheten fortsatt kommer att vara hög och att ärendemängden
inom försörjningsstöd därför också kommer att förbli hög. Förvaltningen föreslår därför att
grundbemanningen inom försörjningsstöd permanent utökas till 3,75 socialsekreterartjänster.
Kostnaden härför är 99 000 kr för år 2013 (600 000 kr har redan beviljats för tillfällig bemanning),
399 000 kr för år 2014 (300 000 kr har redan beviljats för tillfällig bemanning) och 699 000 kr från
och med år 2015. Den utökade grundbemanningen kommer att skapa en stabilitet i
organisationen som i sin tur leder till mer rättssäkra beslut om försörjningsstöd.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2013-02-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen antar
kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.
Krister Olsson (S): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 2. Utöka
budgetramen för försörjningsstöd år 2013 med 99 000 kr. 3. Utöka budgetramen för
försörjningsstöd år 2014 med 399 000 kr. 4. Utöka budgetramen för försörjningsstöd från och
med år 2015 med 699 000 kr.
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Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut från Krister Olsson och finner att socialnämnden antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (AAFR, SHG, MEKN)
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Dnr: 36-2012

§ 11 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom individoch familjeomsorgen, kvartal 4 2012
Socialnämndens beslut
1. Inlämnad kvartalsrapport till Socialstyrelsen, avseende gynnande ej verkställda beslut för
kvartal 4 2012 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 Socialstyrelsen. Besluten ska även rapporteras till
revisionen och kommunfullmäktige kvartalsvis.
För kvartal 4 2012 finns inga beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-02-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Inlämnad kvartalsrapport till Socialstyrelsen, avseende gynnande ej
verkställda beslut för kvartal 4 2012 för individ- och familjeomsorg, godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut från Krister Olsson och finner att socialnämnden antar
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige
Revisorerna i Svalöv
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Dnr: -

§ 12 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Britt Tullberg informerar om:
a) Socialstyrelsens beslut den 20 december 2012 efter oanmäld tillsyn av HVB för barn och unga
enligt 13 kap. SoL 1 § vid Svalegatan 1 (Ettan) i Svalövs kommun, ärendet avslutas
(dnr 69-2012).
b) Socialstyrelsens beslut den 11 januari 2013 avseende förstärkt tillsyn av kommunernas
insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Svalövs kommun enligt socialtjänstlagen
/lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nu fråga om återrapportering.
Socialstyrelsen bedömer att adekvata åtgärder har vidtagits (dnr 301-2011).
c) Tillsyn enligt alkohollagen hos kommunens krögare (dnr 12-2013).
T.f. Socialchef Sven Holmberg informerar om:
d) Sammankomst lunch till lunch den 18 – 19 mars 2013.
Nämndsekreterare Camilla Knobblock informerar om:
e) Inkomna synpunkter kvartal 4 2012 (dnr 54-2012).
T.f. Socialchef Sven Holmberg informerar om:
f) Utbetalt försörjningsstöd
December 2012: 969 212 kronor
December 2011: 1 038 190 kronor
Januari 2013: 912 402 kronor
Januari 2012: 808 925 kronor
g) Antal hushåll med försörjningsstöd
December 2012: 126
December 2011: 140
Januari 2013: 130
Januari 2012: 124
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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§ 13 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 5477-12 E
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 8035-12, ej prövningstillstånd
Högsta Förvaltningsdomstolen, Mål nr 108-13, ej prövningstillstånd
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 12053-12 E
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 5524-12 E
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 8415-12 E
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 4348-12 E
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 12695-12 E
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 8122-12
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 12713-12 E
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 6627-12 E
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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