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Dnr: 154-2014

§ 224 Kartläggning av våld i nära relationer
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden noterar kartläggningen.

Sammanfattning av ärendet
Det är andra året som en kartläggning av omfattningen av våld i nära relationer görs i
Svalövs kommun. Kartläggningen är ett försök är att få kännedom om omfattningen av våld i
nära relationer i kommunen. Det centrala syftet med kartläggningen är att, i enlighet med
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:4) 3 kap:7§, leva upp till följande: ”Socialnämnden
ska analysera om utbudet av insatser och andra sociala tjänster som erbjuds våldsutsatta och
barn som bevittnat våld svarar mot behoven i kommunen”.

Beslutsunderlag
Kartläggning av våld i nära relationer, socialnämnden 2014 inkl bilagor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämnden noterar kartläggningen.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, ANED)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-12-16

Sida 5/8

Dnr: 153-2014

§ 225 Personligt ombud
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att inrätta en 25 % tjänst som personligt ombud fr o m 2015-03-01
i Svalövs kommun.
2. Tjänsten köps från PO - Skåne, en ideell förening som bedrivs av RSMH samt
Schizofreniföreningen.
3. Ett treårigt avtal tecknas med start 2015-03-01, därefter följs insatsen upp i socialnämnd för
eventuell förlängning.

Sammanfattning av ärendet
Socialpsykiatrins verksamhet har utvecklats under 2014 med ett boende riktat mot målgruppen.
Personligt ombud skulle ytterligare stärka upp möjligheterna för den enskilde att få rätt stöd för
sina behov.
Enligt riktlinjerna från Socialstyrelsen skall personligt ombud bedrivas som en fristående
verksamhet för att ge ett personligt stöd till personer med psykiska funktionshinder. Syftet är att
ge den enskilde personen stöd i att klara sin ekonomi, söka hjälp och stöd av kommuner,
sjukvård, kontakt med myndigheter och stöd för att föra sin talan.
Personligt ombud stärker den enskildes möjlighet att få stöd i rätt tid och rätt stöd vilket kan
förebygga t.ex. hemlöshet, akuta inläggningar, självmedicinering i form av missbruk och annat
agerande som kan få stor inverkan i den enskildes eller de anhörigas liv.
PO-Skåne har idag uppdrag för tio kommuner i Skåne. Totalt finns16 ombud i regionen.
Verksamheten har funnits i tolv år.
Uppdraget för PO-Skåne är också att vara ett stöd för kommunerna att utveckla sin verksamhet
för målgruppen. Regelbundna avstämningar ger möjlighet till återkoppling och feedback om hur
väl verksamheterna motsvarar brukargruppens behov.
Egen del av årskostnaden för 25 % Personligt Ombud motsvarar 119 400 kr (i denna summa
ingår lön och sociala avgifter, ledning och administration, driftskostnader som bil, telefon,
kontorsmaterial, larm, kompetensutveckling och handledning, försäkringar och
företagshälsovård).
Statsbidrag utgår för personligt ombud motsvarande 75 600 kr (för 25 %) och är avdraget i ovan
nämnds summa. Statsbidraget söks av varje kommun enskilt.
Förslag till finansiering är att använda del av PRIO prestationsersättning (2013; 392 000 kr,
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2014; 392 000 kr). Resterande belopp kommer att användas för att skapa sysselsättning för
målgruppen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Socialnämnden beslutar att inrätta en 25 % tjänst som personligt ombud
fr o m 2015-03-01 i Svalövs kommun. 2. Tjänsten köps från PO - Skåne, en ideell förening som
bedrivs av RSMH samt Schizofreniföreningen. 3. Ett treårigt avtal tecknas med start 2015-03-01,
därefter följs insatsen upp i socialnämnd för eventuell förlängning.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att socialnämnden antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, CAKK)
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§ 226 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 8655-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 8060-14
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Dnr: -

§ 227 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef myndighetsutövning Malin Olsson informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2014
Januari: 135
Juli: 119
Februari: 130
Augusti: 131
Mars: 131
September: 124
April: 131
Oktober: 128
Maj: 126
November: 127
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
September: 1 156 422 kr
April: 857 802 kr
Oktober: 942 364 kr
Maj: 928 493 kr
November: 1 103 605 kr
Juni: 936 978 kr
Socialchef Susanne Rosenström informerar om:
c) Rekrytering av ny IFO-chef fortgår, Birgitta Lindewalls vikariat förlängs till och med juni 2015
på 80 %. Även rekrytering av ny HVB-chef fortgår.
d) Två nya boenden öppnades den 1 december 2014, det nya HVB-hemmet och
socialpsykiatriboendet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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