Socialnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(14)

Sammanträdesdatum

2017-08-23

Plats och tid

Svalegatan 25 i Svalöv, lokal Ungkraft/AME
kl 14.20 – 15.10

Beslutande

Krister Olsson (S), ordförande
Håkan Andersson (C), vice ordförande
Thomas Löfgren (M)
Linda Lindberg (SD)
Anneli Persson (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Pernilla Ekelund (L)
Ingrid Ekström (SD)
Christa Gustafson Ohlson (FI)

Övriga deltagare

Mikael Lindberg, verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Jill Ohlin, enhetschef myndighet
Anna Johansson, ekonom §§ 124, 129 g
Louise Linde, nämndsekreterare
Beris Sabotic, arbetsmarknadskonsulent § 129 g
Cesar Vargas, enhetschef HVB § 129 g

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-23

Utses att justera

Anneli Persson

Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Kommunledningskontoret, 2017-08-23
§§ 122 - 129

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Krister Olsson

Justerare
Anneli Persson

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-08-23

Anslaget under tiden

2017-08-24 – 2017-09-15

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Louise Linde

Justerare

Utdragsbestyrkande

2(14)

Socialnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-23

Beslutad ärendelista
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127

Rapportering av gynnande ej verkställda beslut kvartal 1 och 2 2017 ..... 4
Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 2 ........................................ 5
Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2017 för socialnämnden .................... 6
Ansökan om ekonomiskt bidrag – Helsingborgs kvinnojour ..................... 7
Namntävling, Familjecentralen .................................................................. 8
Yttrande över revisionsgranskning avseende HVB-hem för
ensamkommande barn och ungdomar ..................................................... 9
§ 128 Meddelanden ........................................................................................... 12
§ 129 Information............................................................................................... 13

Justerare

Utdragsbestyrkande

3(14)

Socialnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-23

Dnr SN 1-2017

§ 122 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut
kvartal 1 och 2 2017
Socialnämndens beslut
1. Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg,
avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 1 och 2 2017 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 Inspektionen
för vård och omsorg (IVO). Besluten ska även rapporteras till revisionen och
kommunfullmäktige kvartalsvis.
För kvartal 1 2017 finns tre beslut att rapportera, för kvartal 2 2017 finns inget
beslut att rapportera

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-07-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och
omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 1 och 2 2017 för
individ- och familjeomsorg, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
och kommunrevisionen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslut enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen
Kommunförvaltningen (MLLG, JLON, JEMO, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

4(14)

Socialnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-23

Dnr SN 2-2017

§ 123 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 2
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen via
Synpunktshanteraren på www.svalov.se alternativt på för ändamålet avsedd
blankett ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämnds-administrationen för
varje kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ.
Under kvartal 2 2017 inkom 4 synpunkt för socialnämnden via
Synpunktshanteraren.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-07-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslut enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JEMO, MLLG)
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Dnr SN 3-2017

§ 123§ 124
Ekonomisk uppföljning per 30 juni
2017 för socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. "[Skriv text här]"Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2017 noteras.
2.1. "[Skriv text här]""[Skriv text här]"

Sammanfattning av ärendet
"[Skriv text här]"Kommunförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning
för socialnämnden per 30 juni 2017.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2017 för socialnämnden"[Skriv text här]"

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): "[Skriv text här]"Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2017
noteras.
"[Skriv text här]""[Skriv text här]""[Skriv text här]"

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslut enligt
detta.
"[Skriv text här]"
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JEMO, MLLG, JLON)"[Skriv text här]"
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Dnr SN 75-2017

§ 124§ 125
Ansökan om ekonomiskt bidrag –
Helsingborgs kvinnojour
Socialnämndens beslut
1. Ansökan om ekonomiskt bidrag från Helsingborgs kvinnojour avslås.
2.1.

Sammanfattning av ärendet
Helsingborgs kvinnojour har lämnat in en ansökan om ekonomiskt bidrag på
26 000 kr för år 2017.
Svalövs kommun har numera en egen jourlägenhet för personer som är utsatta
för våld i nära relationer i en annan kommun, vilken används och täcker
behoven i stort. Samverkan finns sedan tidigare med annan kvinnojour vid
behov. Landskronas kvinnohus används när det är extra stort akut
skyddsbehov.
Socialnämnden beviljade 2016-04-27, § 52, ett ekonomiskt bidrag på 5 000 kr
till Helsingborgs kvinnojour för år 2016.

Beslutsunderlag
Ansökan med tillhörande årsredovisning från Helsingborgs kvinnojour,
inkommen 2017-03-28

Förslag till beslut på sammanträdet
3. Krister Olsson (S) och Håkan Andersson (C): Ansökan om ekonomiskt
bidrag från Helsingborgs kvinnojour avslås.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslut enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Helsingborgs kvinnojour
Kommunförvaltningen (LNN)
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Dnr SN 63-2017

§ 125§ 126

Namntävling, Familjecentralen

Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
En tävling om namnförslag avseende den nya familjecentralen har genomförts
under sommaren. Förvaltningen valde ut fem namn av de som inkommit och
socialnämndens ordförande har tillsammans med bildningsnämndens
ordförande valt ut ett namn. Familjecentralen kommer att heta Guldkornet.
Planen är att familjecentralen ska kunna invigas 30 september i år.
Verksamheten ska också, preliminärt, förstärkas ytterligare med läsning för små
barn med stöd av biblioteket samt en ungdomsmottagning.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2017-05-24, § 77

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslut enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr SN 77-2017

§ 127 Yttrande över revisionsgranskning avseende HVBhem för ensamkommande barn och ungdomar
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens yttrande, daterat 2017-07-13 antas som socialnämndens
eget och överlämnas till revisionen samt till kommunstyrelsen för fortsatt
behandling.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens HVB-hem för
ensamkommande barn och ungdomar. Svar önskas från socialnämnden senast
i september 2017.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande i vilket framgår följande.
Granskningens syfte har varit att bedöma om socialnämnden bedriver en
ändamålsenlig verksamhet på HVB-hemmen för ensamkommande barn och
ungdomar. Uppdragstagarna PwC gör efter genomförd revision och
genomgång av granskningens samtliga revisionsfrågor bedömningen att
socialnämnden i allt väsentligt bedriver en ändamålsenlig verksamhet på HVBhemmen för ensamkommande barn och ungdomar.
Revisionen har bestått av fyra kontrollmål.
1. Bemanningen på HVB-hemmen följer socialstyrelsens föreskrifter vad
gäller kompetens och personaltäthet. Kontrollmålet är uppfyllt.
2. Socialnämnden har tagit fram egna mål och riktlinjer som HVB-hemmen
följer och arbetar mot. Kontrollmålet är uppfyllt.
3. Socialnämnden informeras om verksamhetens innehåll och ekonomi.
Kontrollmålet delvis uppfyllt. PwC gör bedömningen att socialnämnden
informeras om verksamhetens innehåll och ekonomi och att
informationen är ändamålsenlig utifrån ett nämndsperspektiv.
4. Incidentrapportering upprättas och delges uppåt i organisationen och till
socialnämnden. Kontrollmålet delvis uppfyllt. Enligt bedömning av PwC
bör en incidentrapportering upprättas som även innehåller avvikelser
(inkl. lex Sarah) förutom tillbud och synpunkter.
Åtgärder i enlighet med PwC och deras rekommendationer pågår eller är
genomförda av förvaltningen.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, daterat 2017-07-13
Rapport från PWC ”Granskning av HVB-hem för ensamkommande barn och
ungdomar”, inkommen 2017-07-03
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Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Förvaltningens yttrande, daterat 2017-07-13 antas som
socialnämndens eget och överlämnas till revisionen samt till kommunstyrelsen
för fortsatt behandling.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslut enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JEMO, MLLG, SAMA)
Kommunstyrelsen
Revisionen
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Dnr "[Ärendenr]"

§ 126 Svalövs kommuns flyktingmottagning uppdragsbeskrivning
Förslag till beslut i socialnämnden
1.

Reservationer
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram en uppdragsbeskrivning för kommunens
flyktingmottagning. Den kommer att kompletteras med riktlinjer.

Beslutsunderlag
Förslag till uppdragsbeskrivning, daterad

Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MEEO, EAHN, MLLG, JEMO)
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§ 127§ 128

Meddelanden

Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
IVO – överlämnande av klagomål och avslutning av ärendet
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 2790-17
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 460-17
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 4448-17
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 5362-17
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 5308-17
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 2486-17
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 2744-17
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 4555-17
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 3594-17
Hyresnämnden i Malmö, Ärende 711-17
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr -

§ 128§ 129

Information

Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nämndsekreterare Sara Månsson informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2017
Januari: 116
Februari: 124
Mars: 122
April: 117
Maj:125
Juni: 108
Juli: 119
b) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2017
Maj: 189
Juni: 179
Juli: 192
c) Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-12, § 114
d) Utbetalt försörjningsstöd
Januari: 918 723 kr
Februari: 990 152 kr
Mars: 975 490 kr
April: 922 193 kr
Maj: 923 925 kr
Juni: 709 363 kr
Juli: 880 746 kr
Verksamhetschef IFO Mikael Lindberg och arbetsmarknadskonsulent Beris
Sabotic informerar om:
e) Personal- och verksamhetsfrågor
f) Ekonomi
g) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder.
h) Flyktingmottagning och HVB-hem
i) Orosanmälningar från skolor
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j) Lex Sarah-anmälan
k) Beslut från IVO
Protokollet ska skickas till:
-
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