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Sammanträdesdatum
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Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 – 16.05

Beslutande

Krister Olsson (S), ordförande
Håkan Andersson (C), vice ordförande
Pernilla Ekelund (L), tjg ersättare för Thomas Löfgren (M)
Linda Lindberg (SD)
Anneli Persson (S)

Ajournering 15.00-15.07

Ej tjänstgörande
ersättare

Håkan Sträng (L)
Ida Andersson (C)
Ingrid Ekström (SD)
Christa Gustafson Ohlson (FI)

Övriga deltagare

Susanne Rosenström, socialchef
Mikael Lindberg, verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Saera Khan, enhetschef myndighetsutövning
Helena Heintz, nämndsekreterare
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Linda Lindberg
Kommunhuset Staben, 2016-01-19, kl 16.15
§§ 7-10

Sekreterare
Helena Heintz

Ordförande
Krister Olsson

Justerare
Linda Lindberg

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-01-19

Anslaget under tiden

2016-01-20 – 2016-02-10

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset Staben

Underskrift
Helena Heintz
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Dnr 1-2016

§7

Ny överenskommelse om mottagandet av
ensamkommande barn och unga 2016

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Svalövs kommun ingår överenskommelse med Länsstyrelsen om
mottagande av barn och unga med asyl om 60 platser för år 2016.
Överenskommelsen omfattar mottagande av pojkar mellan 15 år och
17 år.
2. Svalövs kommun ingår överenskommelse med Länsstyrelsen om
mottagande av barn och unga med permanent uppehållstillstånd (PUT)
om 15 platser för år 2016. Överenskommelsen omfattar mottagande av
pojkar mellan 15 år och 17 år.
3. Socialnämnden ges delegation att teckna nya överenskommelser om
mottagande av ensamkommande med aktuellt fördelningstal som tak
om behov av förändringar uppstår.

Reservationer
Linda Lindberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har sedan 2015-01-01 ett avtal om mottagande av ensamkommande barn och unga om 13 platser varav minst 10 platser skall vara
tillgängliga för asylsökande barn. Tidigare har kommunen haft ett gemensamt
avtal om flyktingmottagandet som omfattade nyanlända som anvisats till
kommunen och barnen i samma avtal. Från och med överenskommelserna
hösten 2014 har dessa skilts åt i separata avtal. Förslaget är nu att ytterligare
dela upp överenskommelsen, vilket innebär att barn med asyl samt barn med
permanent uppehållstillstånd (PUT) hanteras genom två skilda överenskommelser.
Avtalen kan skrivas om, om kommunens förutsättningar för mottagandet ändras
eller om fördelningstalen förändras från Länsstyrelsen. Fördelningstal för
Svalövs kommun för 2016 är 82 platser för barn med asyl. Förslaget till
överenskommelse ligger lägre än fördelningstalet men innebär ändå en höjning
från nuvarande överenskommelse.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-01-11
Läns- och fördelningstal 2016 för Skåne län från Länsstyrelserna, inkommen
2015-11-06
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Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S), Håkan Andersson (C), Pernilla Ekelund (L) och Anneli
Persson (S): 1) Svalövs kommun ingår överenskommelse med Länsstyrelsen
om mottagande av barn och unga med asyl om 60 platser för år 2016. Överenskommelsen omfattar mottagande av pojkar mellan 15 år och 17 år. 2) Svalövs
kommun ingår överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av barn
och unga med permanent uppehållstillstånd (PUT) om 15 platser för år 2016.
Överenskommelsen omfattar mottagande av pojkar mellan 15 år och 17 år. 3)
Socialnämnden ges delegation att teckna nya överenskommelser om
mottagande av ensamkommande med aktuellt fördelningstal som tak om behov
av förändringar uppstår.
Linda Lindberg (SD): Avslag på förslagen till beslut.

Beslutsgång
Ordförande tar först upp sina egna m.fl. förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar enligt dessa.
Ordförande tar sedan upp Linda Lindbergs förslag till beslut och finner att
nämnden avslår detta.

Protokollsanteckning
Linda Lindberg (SD): Jag yrkar avslag på tredje förslaget till beslut eftersom det
i kommunallagen § 9 står att frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt
ska beslutas i kommunfullmäktige. Aktuellt förslag till beslut kan hänföras till
punkt 2 i § 9 som rör Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, FKLT)
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Dnr 3-2016

§8

Anslutning till den nationella digitala tjänsten för
ekonomiskt bistånd - SSBTEK

Socialnämndens beslut
1. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppdras fortsätta utveckla
och förvalta den nationella tjänsten för ekonomiskt bistånd.
2. Erbjudandet om anslutning till tjänsten enligt den invånarbaserade
finansieringsmodellen antas.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden behöver inhämta information från olika myndigheter och
organisationer för att utreda och fatta beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd.
Idag hanteras mycket av informationsflödet manuellt, via brev, fax eller telefon
trots att det finns legala förutsättningar att hämta uppgifter elektroniskt. Detta är
tids- och resurskrävande och ökar risken för felaktiga utbetalningar.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med
Försäkringskassan, de uppgiftslämnande myndigheterna samt ett antal
kommuner under 2014 tagit fram en nationell tjänst - sammansatt bastjänst för
ekonomiskt bistånd (SSBTEK). Den gör det möjligt för kommunen att via sitt
verksamhetssystem elektroniskt få utlämnat information från
arbetslöshetskassornas samorganisation, Arbetsförmedlingen, CSN,
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Tjänsten
underlättar handläggningen av ekonomiskt bistånd och möjliggöra en enklare
och säkrare hämtning av uppgifter.
SKL har åtagit sig ansvaret för fortsatt utveckling av tjänsten och
sammanhållning av förvaltning och finansiering. Försäkringskassan har åtagit
sig drift av tjänsten.
Nu finns möjlighet för Svalövs kommun att ansluta sig till en årlig kostnad av en
krona per kommuninvånare.

Beslutsunderlag
Information från Sveriges Kommuner och Landsting, daterad 2015-11-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S), Linda Lindberg (SD), Pernilla Ekelund (L), Anneli Persson
(S) och Håkan Andersson (C): 1. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
uppdras fortsätta utveckla och förvalta den nationella tjänsten för ekonomiskt
bistånd. 2. Erbjudandet om anslutning till tjänsten enligt den invånarbaserade
finansieringsmodellen antas.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, MLLG)
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Dnr -

§9

Meddelanden

Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 11571-15
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 5896-15
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 11863-15
Helsingborgs tingsrätt, Mål nr T 1509-14
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HAHZ)
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§ 10 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
Augusti: 141
September: 121
Oktober: 112
November: 114
December: 115
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
Augusti: 856 566 kr
September: 720 569 kr
Oktober: 906 359 kr
November: 739 055 kr
December: 957 616 kr
Socialchef Susanne Rosenström, verksamhetschef Mikael Lindberg och
enhetschef Saera Khan informerar om:
c) GPS
GPS är ett ungdomsprojekt för de som är mellan 16-29 år med inriktning på sysselsättningsskapande åtgärder. Arbetsmarknadsenheten, inklusive GPS, ingår i socialnämndens ansvar
sedan årsskiftet.

d) Återansökningsprocess gentemot Migrationsverket
Ansökningsprocessen är klar för 2014. Ansökning avseende sista kvartalet för 2015 pågår.

e) Minnesanteckningar från Framtidsverkstad IFO 2015-11-23
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f) Lex Sarah-anmälan avseende myndighetsutövning vid mottagning av
ensamkommande barn och unga
g) Personalstrategiska frågor
- Arbetsmiljöverket kommer att granska kommunala socialsekreterares arbetsmiljö i en
treårig inspektionssatsning.
- Pågående rekryteringar

h) Möte 2016-01-14 med Cecilia Grefve, nationell samordnare för barn- och
ungdomsvård
Återkommer på nästa sammanträde.

i) Nuläge avseende Delegationen för Unga i Arbete (DUA)
j) Uppstart av HVB-hem nr 3
k) Återkoppling Lex Sarah barn och unga
l) Personligt ombud för Svalövs kommun
m) Pågående arbete med familjefridsprogram
Protokollet ska skickas till:
-
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