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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.00-16.15 
Ajournering kl. 14.50-15.00 
 

Beslutande Krister Olsson (S), ordförande 
Håkan Andersson (C) 
Thomas Löfgren (M) 
Hans Lindström (SD), vice ordförande 
Anneli Persson (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- (L) 
Ida Andersson (C) 
Pernilla Ekelund (L) 
- (SD) 
- (FI) 

Övriga deltagare Camilla Knobblock, enhetschef/utvecklingsstrateg 
Helena Johansson, t.f. enhetschef individ- och familjeomsorg 
Anna Johnsson, ekonom, § 211 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
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Utses att justera Hans Lindström  

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-11-28 

Justerade 
paragrafer §§ 211 - 216 

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Krister Olsson (S)  

Justerare  
 

 Hans Lindström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-11-28 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr SN 40-2018 

§ 211 Ekonomisk uppföljning per 2018-10-31 

Socialnämndens beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning per 2018-10-31 för socialnämnden godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för socialnämnden till och med 
den 31 oktober 2018. Avvikelsen till och med oktober är för Politisk organisation 
-52 tkr, Individ- och familjeomsorg 4 095 tkr och Arbetsmarknad 161 tkr.  

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 57 Kompletteringsbudget 
2018, ska Individ- och familjeomsorg göra besparingar med 975 tkr 2018. 
Socialnämndens förslag till besparingar fastställdes i Kommunstyrelsen     
2018-05-14 § 110, vilket innebär besparing på 950 tkr inom Individ- och 
familjeomsorg och 25 tkr inom AME. Besparingarna är inlagda i budget. 

Prognosen för helår 2018 visar en avvikelse för Politisk organisation med   
-100 tkr. Individ- och familjeomsorg visar en positiv prognos med 2 680 tkr och 
Arbetsmarknad visar en positiv prognos med 100 tkr.  

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-14 
Uppföljning och prognos socialnämnden 2018-10-31 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 57 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14 § 110 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S): 1. Ekonomisk uppföljning per 2018-10-31 för socialnämnden 
godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, AAJN) 
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Dnr SN 101-2018, KS 6-2018 

§ 212 Överenskommelse mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning 
från somatiska och psykiatrisk sluten hälso- och 
sjukvård 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Svalövs kommun föreslås besluta sig att ställa sig bakom förslaget om 
överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen antog i juni 2017 lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning inom 
sluten hälso- och sjukvård. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen 
ersatte den tidigare lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för 
viss hälso- och sjukvård, den så kallade betalningsansvarslagen. I den nya 
lagen tydliggörs ansvaret att kommunerna och den öppna hälso- och 
sjukvården tidigt måste börja planera inför patientens utskrivning från 
slutenvården. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om vad som ska 
gälla för kommunernas betalningsansvar och belopp om vi inte är överens, där 
bestämmelserna är 3 dagar efter utskrivningsklar. I Skåne län slöts ett särskilt 
avtal under 2017 mellan parterna Region Skåne och kommunerna i Skåne län. 
Lagen omfattar även en övergångsbestämmelse som innefattar patienter i 
sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård som träder i kraft från och med den 1 
januari 2019. 

Kommunförbundet Skåne har under 2018 i samverkan med Region Skåne tagit 
fram ett förslag till särskild överenskommelse som omfattar både den slutna 
hälso- och sjukvården inom somatik och psykiatri. Överenskommelsen innebär 
att samma beräkningsmodell ska tillämpas som använts för den somatiska 
hälso-sjukvården under 2018. Denna beräkningsmodell för kommunalt 
betalningsansvar baseras på en genomsnittlig beräkning, där 
betalningsansvaret inträder när en utskrivningsklar överträder 2,8 kalender-
dagar per kommun under en kalendermånad.  

Överenskommelsen kommer att följas och utvärderas. 

Ovan beskrivna överenskommelse kommer att gälla tillsvidare från och med 
den 1 januari 2019 under förutsättning att samtliga kommuner skriver under 
avtalet eller på annat sätt ingått överenskommelsen senast den 21 december 
2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-14 
Överenskommelse 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 

Krister Olsson (S): 1. Svalövs kommun föreslås besluta sig att ställa sig bakom 
förslaget om överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 
län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kommunförvaltningen (SAMA, MAN, JBN, MLLG, SNLN) 
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Dnr SN 34-2018 

§ 213 Överenskommelse om IOP (Idéburet Offentligt 
Partnerskap) mellan Brottsofferjouren Landskrona-
Svalöv och Svalövs kommun 

Socialnämndens beslut 

1. Svalövs kommun förlänger tecknat avtal om IOP (Idéburet Offentlig 
Partnerskap) med Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv från 2019-01-01 
till och med 2021-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 

Varje kommun ansvarar för att medborgare och/eller dess anhöriga får stöd vid 
en händelse där hen blivit utsatt för brott. Brottsutsatta, anhöriga och vittnen 
ska få stöd och vägledning när det gäller polisanmälan, rättsprocess och 
försäkrings- och ersättningsfrågor samt i kontakter med vård, myndigheter och 
hjälporganisationer i enlighet med intentionerna i 5 kap 11 § socialtjänstlagen 
(2001:453).  
 
Förvaltningen har i dialog med brottsofferjouren tagit fram ett förslag till 
överenskommelse, se bilaga. Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar vid 
avtalsskrivande att nödvändiga rutiner fungerar mellan medborgare, polis och 
brottsofferjour samt även i de fall där IFO ska erbjuda det stöd som kan vara 
nödvändigt för ett brottsoffer.  
 
Svalövs kommun har tidigare tecknar avtal om IOP (Idéburet Offentlig 
Partnerskap) med Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv från och med 2018-01-
01 till och med 2018-12-31. Möjligheten finns nu att förlänga avtalet till 2021-12-
31, vilket kommunen har för avsikt att göra.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-15 
Överenskommelse om IOP mellan Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv och 
Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S): 1. Svalövs kommun förlänger tecknat avtal om IOP (Idéburet 
Offentlig Partnerskap) med Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv från 2019-01-
01 till och med 2021-12-31. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG) 
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Dnr SN 102-2018 

§ 214 Riktlinjer för handläggning av bostadsfrågor inom 
IFO 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden föreslås godkänna riktlinjerna för handläggning av 
bostadsfrågor inom IFO.  

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjerna beskriver socialnämndens ansvar för bistånd till boende och 
tydliggör även kommunens bostadsförsörjningsansvar i stort.  

Syftet med riktlinjerna är att vara ett stöd för handläggarna av biståndet till 
boende. Detta för att bidra till likabehandling i myndighetsutövningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-15 
Se bilaga 1-3 ärendebeskrivning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S): 1. Socialnämnden föreslås godkänna riktlinjerna för 
handläggning av bostadsfrågor inom IFO. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SAMA, MLLG, CAKK) 
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Dnr - 

§ 215 Meddelanden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 3907-18 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 11628-18 
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 4207-18 
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 4262-18 
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 3800-18 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SN 82-2018 

§ 216 Information 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Sara Månsson informerar om:  

a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2018 

Januari: 121 
Februari: 96 
Mars: 117 
April:98 
Maj: 106 
Juni: 103 
Juli: 93 
Augusti: 99 
September: 72 
Oktober: 97 
 
b) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2018 

Januari: 169 
Februari: 165 
Mars: 153 
April:166 
Maj: 159 
Juni: 157 
Juli: 144 
Augusti: 147 
September: 140 
Oktober: 139 

c) Utbetalt försörjningsstöd 2018 

Januari: 766 500 kr 
Februari: 720 087 kr 
Mars: 851 026 kr 
April: 757 168 kr 
Maj: 852 671 kr 
Juni: 859 392 kr 
Juli: 704 387 kr 
Augusti: 798 269 kr 
September: 507 886 kr 
Oktober: 758 060 kr 
 
Camilla Knobblock, enhetschef/utvecklingsstrateg informerar om: 
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d) Personal- och verksamhetsfrågor 
e) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder 
f) Flyktingmottagning och HVB-hem 
g) Orosanmälningar från skolor 
h) Lex Sarah-anmälan 

i) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende SN 82-2018 gällande 
bedömning av nämndens rapporterade åtgärder efter tillsyn av handläggning av 
ett biståndsärende.   

Ordförande Krister Olsson informerar om: 

j) Tjänstgöring för vice ordförande 

Ordförande ska vara ledig 8-9/12 samt 26/12 2018-3/1 2019. Vice ordförande 
behöver då tjänstgöra.  

Protokollet ska skickas till: 
- 


