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Diarienummer

2017/388 042

Socialnämnden

§ 15
Bokslut socialnämnden per 2016-12-31
Beslut
Socialnämndens beslut:
Bokslut per 2016-12-31 godkänns.
Beskrivning av ärendet
I ”Strategisk plan 2016-2019 med Budget 2016 och flerårsplan 2017-2019” är det beslutat
att alla nämnder årligen ska redovisa sju ekonomiska uppföljningar. De uppföljningar som
avses är månadsuppföljning i mars, april, maj, september och oktober, delårsrapport för
perioden januari-augusti samt årsredovisning.
Verksamhetsberättelse som lämnas till ekonomiavdelningen ska ses som ett förslag på text
till slutprodukten – årsredovisning 2016, även om den är tagen av nämnden. För att få
ihop produkten, kan förändringar behöva göras i materialet beroende på omfattning,
språkbruk, analys och tydlighet.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-14 § 26 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Bokslut per 2016-12-31 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Arlinda Isufi
Johan Persson
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Socialnämnden

§ 16
Intern kontrollplan 2017
Beslut
Socialnämndens beslut:
Plan för intern kontroll 2017 godkänns.
Beskrivning av ärendet
Nämnden ska årligen godkänna en intern kontrollplan och överlämna denna till
kommunstyrelsen (ekonomiavdelningen) i samband med inlämnandet av
verksamhetsberättelsen.
Risk- och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som finns
under respektive nämnds ansvar och denna ska årligen uppdateras och ligga till grund för
de moment som tas med i kontrollplanen.
Planen för intern kontroll ska utformas utifrån kommunens regler för intern kontroll, riskoch väsentlighetsanalys, gemensamma kontrollmoment och rekommendationer från
kommunstyrelsens bedömning samt verksamhetens behov av granskning.
Kontrollmoment som uppvisade brister föregående år ska alltid ingå i kontrollplanen.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-31 § 19 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Plan för intern kontroll 2017 godkänns.
Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-17 § 8 beslut:
Ärendet bordläggs.
_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
Socialnämnden
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Socialnämnden

§ 17
Behov av kommunövergripande långsiktig strategi för
våldsprevention
Beslut
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden hemställer att kommunstyrelsen upprättar en långsiktig
kommunövergripande strategi för våldsprevention.
Beskrivning av ärendet
Regeringen kom i december med skrivelse 2016/2017:10, Makt mål och myndighetfeministisk politik för en jämställd framtid med Nationell strategi mot våld.
I den Nationella strategin som började gälla 2017-01-01 är utgångspunkten att våld ska
förebyggas med fokus på våldsutövare och maskulinitetsnormer samt mäns våld mot
kvinnor. Kunskapsutveckling och kompetensstöd om våld behöver implementeras lokalt
inom kommunernas olika verksamheter så att kunskapsöverföring sker till
yrkesverksamma för tidig upptäckt av våld. Regeringen överväger att frihet från våld skall
bli ett folkhälsopolitiskt mål.
En kommunövergripande strategi behövs för att möta de krav som ställs i Regeringens
skrivelse och nationella strategin mot våld när det gäller förebyggande arbete. Detta i syfte
att uppnå kommunens vision och mål om att medborgarna ska känna sig trygga, främja
folkhälsa och social hållbarhet.
Kommunen har befintliga resurser högt engagemang, men ett stort behov av att
strukturerat samordna och samarbeta tvärprofessionellt för att få bättre effekt i det
förebyggande arbetet.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-31 § 20 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Socialnämnden hemställer att kommunstyrelsen upprättar en långsiktig
kommunövergripande strategi för våldsprevention.
_____________________
Sänt till:
Helèn Elmqvist/Kommunstyrelsen
Socialnämnden
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§ 18
Rapport till kommunfullmäktige för period 160701-161231
över icke verkställda gynnande beslut
Beslut
Socialnämndens beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 160701-161231 godkänns.
Beskrivning av ärendet
Antalet ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska återkommande
(varje kvartal) rapporteras till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. I samband med
rapporteringen till IVO ska även socialnämnden till kommunfullmäktige lämna en
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för besluten, vilka typer av bistånd som besluten
gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället gått från dagen för respektive beslut.
Statistikrapporten som lämnas till KF ska utformas på sådant sätt att sekretessbelagda
uppgifter om enskilda inte lämnas ut och skälen till varför de rapporterade besluten inte är
verkställda ska inte anges. Det är viktigt att det framgår hur stor del av de ej verkställda
besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Se 16 kap. 6 h § SoL.
För period 160701-160930 fanns inga beslut att rapportera.
För period 161001-161231 fanns 2 beslut på VO Barn & familj att rapportera.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-14 § 27 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 160701-161231 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Justering
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§ 19
Verksamhetsberättelse för år 2016
Beslut
Socialnämndens beslut:
Verksamhetsberättelse för år 2016 godkänns.
Beskrivning av ärendet
Utredning och förslag av förvaltningschef Sus Lantz Eriksen.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-14 § 28 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Verksamhetsberättelse för år 2016 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Sus Lantz Eriksen
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§ 20
Samverkan vid ESF-arbetsmarknadsprojekt på AKförvaltningen. Avsiktsförklaring
Beslut
Socialnämndens beslut:
I avsiktsförklaring meddela att socialnämnden som part står bakom ansökan.
Samordna ansökan till ESF med Samordningsförbundet Skåne Nordost Finsam.
För anställda i projektet som bedöms vara i långvarigt behov av försörjningsstöd utgår
från socialnämnden ersättning med 20% av lönekostnaden till AK-förvaltningen räknat på
en bruttolön på maximalt 17 200 kronor/månad exklusive sociala avgifter.
Ersättningen belastar kontot för nyanlända för denna grupp och övrigt ekonomiskt
bistånd för andra.
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.
Beskrivning av ärendet
Samtidigt som kostnaderna för ekonomiskt bistånd exklusiva ”flyktingar” minskade med 6
% förra året ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd till nyanlända med 45 %. Alla
rapporter från Arbetsförmedlingen och Etableringen visar att andelen nyanlända som får
arbete eller blir självförsörjande efter etableringen är lågt och att många blir i behov av
försörjningsstöd. Detta antal kommer att öka kommande år.
Socialnämndens mål att minska hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd
kunde inte uppfyllas förra året.
Projektförslaget innebär att enskilda som står långt ifrån arbetsmarknaden skall erbjudas
anställning på AK-förvaltningen, i samverkan med privata och sociala företag.
Målet är att detta skalla leda till långsiktig självförsörjning.
Av de 100 personer som planeras erbjudas anställning remitteras en del direkt från
verksamhet ekonomiskt bistånd i samverkan med arbetsförmedlingen.
Lönekostnader ersättes från Arbetsförmedlingen med olika former av anställningsstöd upp
till högst 80 %. Enligt förslaget omvandlas en del av kostnaden för försörjningsstöd från
detta konto till ersättning för lönekostnaderna med högst 20 %, för de personer i
projekten som är långvarigt beroende av försörjningsstöd.
Ärendet behandlas på lokal samverkan 2017-02-13.
Socialnämnden
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Forts. § 20
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-14 § 29 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
I avsiktsförklaring meddela att socialnämnden som part står bakom ansökan.
För anställda i projektet som bedöms vara i långvarigt behov av försörjningsstöd utgår
från socialnämnden ersättning med 20% av lönekostnaden till AK-förvaltningen räknat på
en bruttolön på maximalt 17 200 kronor/månad exklusive sociala avgifter.
Ersättningen belastar kontot för nyanlända för denna grupp och övrigt ekonomiskt
bistånd för andra.
_____________________
Sänt till:
Christer Persson
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Socialnämnden

§ 21
Verksamhetsplan för år 2017
Beslut
Socialnämndens beslut:
Verksamhetsplanen för år 2017 godkänns.
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets ledamöter avstår från att delta i
beslutet.
Yrkande
Robin Gustavsson (KD) och Göran Blomberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Beskrivning av ärendet
Verksamhetsplanen ligger som grund för verksamhetens inriktning med mål och
prioriterade uppgifter för år 2017.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-14 § 30 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Verksamhetsplanen för år 2017 godkänns.
Sven-Erik Andersson (C) och Ola Lindahl (S) deltar inte i beslutet.
_____________________
Sänt till:
Sus Lantz Eriksen
Socialnämnden
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§ 22
För kännedom
Beslut
Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar:
1. Redovisning av målreflektion enligt verksamhetsplan, tertial 3 och helår, VO Vuxna
(Dnr:2017/241 700)
2. Redovisning av målreflektion enligt verksamhetsplan, tertial 3 och helår, VO
Ekonomiskt bistånd (Dnr:2017/240 700)
3. Redovisning av målreflektion enligt verksamhetsplan tertial 3 samt helår, VO
Administration (Dnr:2017/239 700)
4. Redovisning av målreflektion för VO Ensamkommande barn enligt
verksamhetsplanens tertial 3 (Dnr:2017/280 700)
5. Redovisning av målreflektion för VO Ensamkommande barn enligt
verksamhetsplanen 2016 (Dnr:2017/228 700)
6. Redovisning av målreflektioner för VO Barn och familj – Stöd och behandling enligt
verksamhetsplanens tertial 3 (Dnr:2017/227 700)
7. Redovisning av målreflektioner för VO Barn och familj – Stöd och behandling enligt
verksamhetsplan 2016 (Dnr:2017/227 700)
8. Redovisning av målreflektion enligt verksamhetsplan tertial 3 samt helår, VO Barn
och familj myndighet (Dnr:2017/226 700)
9. Övergripande resultatredovisning för mål 2016 (Dnr:2017/274 700)
10. Rapport gällande egenkontroll familjehemsplacerade barn och HVB-placerade barn,
Barn och familj myndigheten (Dnr:2017/224 751)
11. Rapport egenkontroll unga i ålder 18-20 som varit placerade på SiS, HVB eller
familjehem någon gång under år 2016 (Dnr:2017/387 760)
12. Protokollsutdrag KS 161214 § 278, Fördelning av statlig ersättning för flyktingar med
uppehållstillstånd
13. Protokollsutdrag KS 170118 § 1, Fördelning av det tillfälliga statliga stödet med
anledning av flyktingsituationen (Dnr:2016/3502 040)
14. Minnesanteckningar från Brå-möte 2016-11-17 för kännedom (Dnr:2016/4377 701)
_____________________
Socialnämnden
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§ 23
Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut
Socialnämndens beslut:
Redovisningen av protokollen godkänns och läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har tagit del av följande protokoll:
1.
2.
3.
4.

Socialnämndens protokoll, 2017-01-24
Arbetsutskottets protokoll, 2017-01-24
Arbetsutskottets protokoll, 2017-01-31
Arbetsutskottets protokoll, 2017-02-14

_____________________
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