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Dnr: 32-2014

§ 143 Delårsbokslut augusti 2014 för socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Delårsbokslut för socialnämnden per den 31 augusti 2014 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten för socialnämnden innehåller uppföljning och prognoser för individ- och familjeomsorg
per den 31 augusti 2014.
Totalprognosen för individ- och familjeomsorg till och med augusti 2014 är ett nollresultat
mot budgeterat, det vill säga ingen avvikelse.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut socialnämnden 2014-08-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Delårsbokslut för socialnämnden per den 31 augusti 2014 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, GMAD)
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§ 144 PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området
psykisk ohälsa 2012 - 2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden informerar sig om ansökan om medel inom ramen för PRIO psykisk
ohälsa.

Sammanfattning av ärendet
I maj 2012 beslutade regeringen om en handlingsplan för psykisk ohälsa, PRIO psykisk ohälsa –
plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 – 2016. I planen prioriteras två
målgrupper: barn och unga samt personer med omfattande eller komplicerad psykisk
problematik.
Kommuner och landsting måste uppfylla två grundläggande krav för att kunna få del av de
prestationsbaserade medel som är avsatta för 2014 års överenskommelse. Prestationsbaserad
ersättning utbetalas till kommuner och landsting som uppfyller båda grundkraven och ett eller
flera av prestationsmålen.
Det första grundkravet är samverkansöverenskommelser – se underlag Utkast till lokal
överenskommelse (LÖK) beträffande samverkan gällande personer över 18 år med psykisk
funktionsnedsättning, grundkrav 1. Det andra grundkravet är webbaserad information till barn
och unga. Förvaltningen har fyllt i och skickat iväg enkät avseende detta grundkrav.

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens PM daterad 2014-04-03, 2014 års överenskommelse inom området psykisk
ohälsa – bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål
Utkast till lokal överenskommelse (LÖK) beträffande samverkan gällande personer över 18 år
med psykisk funktionsnedsättning, grundkrav 1

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämnden informerar sig om ansökan om medel inom ramen för PRIO
psykisk ohälsa.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, PBEM)
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§ 145 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 369-14
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 3440-14
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 3806-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 9412-14.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Utdragsbestyrkande
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§ 146 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Sven Holmberg informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2014
Januari: 135
Juli: 119
Februari: 130
Augusti: 131
Mars: 131
April: 131
Maj: 126
Juni: 119
b) Utbetalt försörjningsstöd 2014
Januari: 935 130 kr
Juli: 883 840 kr
Februari: 877 598 kr Augusti: 1 035 846 kr
Mars: 979 961 kr
April: 857 802 kr
Maj: 928 493 kr
Juni: 936 978 kr
Socialchef Susanne Rosenström informerar om:
c) Beslut 2014-08-13 Inspektionen för vård och omsorg avseende klagomål om handläggning av
LSS-insatser etc vid socialtjänsten i Svalöv; ärendet avslutas (dnr 130-2014).
Familjefridssamordnare/socialsekreterare Ann Edlund informerar om:
d) Socialstyrelsens nya föreskrifter kring våld i nära relationer.
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-5-7
Nämndsekreterare Camilla Knobblock informerar om:
e) Nytt reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer. Ledamöter och ersättare i
vård- och omsorgsutskottet är tillika ledamöter och ersättare i rådet. Utöver detta ska
socialnämnden och samhällsbyggnadsutskottet utse en ledamot och ersättare från majoriteten
samt en ledamot och ersättare från oppositionen till rådet. Ersättare deltar endast vid ordinarie
ledamots frånvaro.
f) Beslut 2014-09-17 Inspektionen för vård och omsorg avseende klagomål om stöd till
familjehem vid socialtjänsten i Svalöv; ärendet avslutas (dnr 67-2014).
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