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Kommunhuset, lokal Roten kl.13.30 – 14.00, 15.15 – 16.25
Krister Olsson (S), ordförande
Thomas Löfgren (M)
Agnetha Persson (C)
Anneli Persson (S)

Kerstin Lingebrant, kvalitets- och myndighetschef
Britt Tullberg, verksamhetschef
Sven Holmberg, verksamhetschef
Karolina Larsson, nämndsekreterare
Frans af Malmborg, Malmö högskola § 29 a
Ola Knutsson, flyktingsamordnare § 29 a
Ingrid Dahl, alkoholhandläggare § 23

Utses att justera

Thomas Löfgren (M)

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen 2012-06-27 kl. 16.00
Paragrafer

Sekreterare

Karolina Larsson

Ordförande

Krister Olsson

Justerande

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

Organ

Socialnämnden, offentligt

Sammanträdesdatum

2012-06-26

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen

Karolina Larsson
Utdragsbestyrkande
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§ 22

Utseende av justerare och fastställande av dagordningen
Socialnämndens beslut
•
•
•

Justerandes sign

Ansökan om permanent serveringstillstånd, Hanksville Farm AB, tas upp
som extra ärende.
Utvärderingen av Svalövs flyktingenhets arbete för nyanlända invandrare
tas upp som första punkt.
Thomas Löfgren utses att justera protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 529-2012

Ansökan om permanent serveringstillstånd, Hanksville Farm
AB
Sammanfattning
Hanksville Farm AB, ansöker om permanent serveringstillstånd, att servera
starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa drycker. Serveringsställe är Hanksville
Farm i Torrlösa.
Ärendet har sänts på remiss till Kronofogdemyndigheten, Skatteverket,
Polismyndigheten, Räddningstjänsten och Söderåsens miljöförbund. Alla har
inkommit med svar som är positiva till ansökan.
Hanksville Farm AB uppfyller de i alkohollagen ställda kraven gällande
serveringstillstånd.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-06-12
Yttranden från Skatteverket, Kronofogden, Söderåsens miljöförbund och
Polismyndigheten i Skåne
Ansökan från Hanksville Farm AB, daterad 2012-04-19, inklusive bilagor
Socialnämndens beslut
•

Hanksville Farm AB ges permanent serveringstillstånd till allmänheten
enligt 8 kap 2 § alkohollagen, att servera starköl, vin, spritdrycker samt
andra jästa drycker. Serveringstider vardagar kl. 13.00-22.00, fredagar och
lördagar samt dag före helgdag 13.00-01.00. Ansökan gäller också
uteservering.

Expediering:
Hanksville Farm
Länsstyrelsen i Skåne län
Polismyndigheten i Skåne
Folkhälsoinstitutet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SN 5-2012

Delegeringsordning för socialnämnden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-28 § 80 att kommunstyrelsen och
socialnämnden uppdras fatta beslut om reviderad respektive ny
delegeringsordning. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att
kommunstyrelsens gällande delegeringsordning gäller för socialnämnden i
tillämpliga delar tills dess att ny delegeringsordning beslutats för nämnden.
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till en delegeringsordning för
socialnämnden. Eftersom socialnämnden ska hantera de frågor som tidigare har
hanterats av myndighetsutskottet välfärd (efter kommunfullmäktiges beslut
2012-03-26 § 39) så har de beslut som låg under ”Myndighetsutövning inom
socialtjänsten” i kommunstyrelsens delegeringsordning i huvudsak tagit plats i
socialnämndens delegeringsordning.
Eftersom kommunstyrelsen inte längre är socialnämnd i Svalövs kommun
kommer vissa beslut som tidigare har beslutats av kommunstyrelsen (beslut om
att ansöka om särskild förordnad vårdnadshavare, beslut att inte påbörja
utredning om fastställande av faderskap och beslut att lägga ned
faderskaputredning) framöver att fattas av socialnämnden.
De beslut som i kommunstyrelsens delegeringsordning var delegerade till
myndighetsutskottet välfärd kommer framöver att fattas av socialnämnden och
finns därför inte med i förslaget till delegeringsordning.
Beslutsunderlag
Förslag till delegeringsordning för socialnämnden, daterad 2012-06-19
Socialnämndens beslut
•

Delegeringsordning för socialnämnden antas att gälla fr.o.m. 2012-06-26.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, BTTG, SHG, KALN, MAN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SN 4-2012

Dokumenthanteringsplan för socialnämnden
Sammanfattning
Alla kommunens nämnder ska upprätta en dokumenthanteringsplan som
beskriver myndighetens handlingar och hur dessa ska hanteras. I planen ska man
kunna läsa om handlingar av en viss typ ska bevaras eller gallras, och var de
finns att ta del av.
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till dokumenthanteringsplan för
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till dokumenthanteringsplan, upprättad 2012-06-01
Socialnämndens beslut
•

Dokumenthanteringsplan för socialnämnden godkänns.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, BTTG, SHG, KALN, MAN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SN 2-2012

Personuppgiftslagen – utseende av personuppgiftsombud för
socialnämnden
Varje nämnd ska utse ett personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudets
uppgift är att hjälpa den personuppgiftsansvarige inom verksamheten att
uppfylla personuppgiftlagens (PuL:s) krav och bidra till att skapa ordning och
reda. Personuppgiftslagen trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda
människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter
behandlas.
I personuppgiftslagen definieras personuppgiftsombud så här: "Den fysiska
person, som efter förordnande av den personuppgiftsansvarige självständigt ska
se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt".
Personuppgiftsombudet är en fysisk person som kan jämföras med en
internrevisor och måste alltså ha en sådan position att han eller hon vågar
påpeka fel och brister. Ombudet kan vara anställd hos den
personuppgiftsansvarige och måste då ges en sådan ställning att uppgifterna kan
utövas på ett självständigt sätt i förhållande till arbetsgivaren. Det går också bra
att ge uppdraget till någon utanför den egna organisationen, förutsatt att
vederbörande är tillräckligt kvalificerad och ges möjlighet att utöva sitt uppdrag.
Förvaltningen föreslår att Axel Danielsson, Axel Danielsson Konsult AB, utses
som personuppgiftsombud för socialnämnden. Han har redan utsetts till
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen efter beslut i kommunstyrelsen
2012-01-16 § 8. Danielsson fungerar redan idag som personuppgiftsombud för
ett tjugotal kommuner.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-06-12
Socialnämndens beslut
•

Till personuppgiftsombud för socialnämnden utses Axel Danielsson,
Axel Danielsson Konsult AB.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 997-2011

Sammanträdestider år 2012 för socialnämnden
Sammanfattning
Socialnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2012.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-12-05 § 211 att myndighetsutskottet välfärd
sammanträder under 2012 följande dagar (kl. 13.30-16.30): 10/1, 7/2, 6/3, 2/4
(mån), 8/5, 29/5, 26/6, 7/8, 4/9, 9/10, 30/10, 27/11, 18/12. Praktiskt är att
socialnämnden sammanträder på de tider som är beslutade för
myndighetsutskottet välfärd resterande tillfällen 2012.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-05 § 211
Socialnämndens beslut
•

Socialnämnden sammanträder 7/8, 4/9, 9/10, 30/10, 27/11, 18/12 under
2012.

Expediering:
Ledamöter och ersättare
Kommunförvaltningen (KALN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
Förvaltningsrätten i Malmö Mål nr 2195-12 E
Förvaltningsrätten i Malmö Mål nr 4394-12 E
Förvaltningsrätten i Malmö Mål nr 1805-12 E
Förvaltningsrätten i Malmö Mål nr 2237-12 E
Förvaltningsrätten i Malmö Mål nr 3976-12 E
Förvaltningsrätten i Malmö Mål nr 2741-12 E
Socialnämndens beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Information
Frans af Malmborg från Malmö högskola informerar om:
a) Utvärderingen av Svalövs flyktingenhets arbete för nyanlända invandrare
Verksamhetschef Sven Holmberg informerar om:
b) Utbetalt försörjningsstöd
Maj 2012: 1 049528 kronor
Maj 2011: 924 365 kronor
c) Antal hushåll med försörjningsstöd
Maj 2012: 138 stycken
Maj 2011: 130 stycken
d) Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant informerar om:
Uppföljning och prognos efter fyra månaders utfall 2012 för
myndighetsutskottet välfärds verksamheter (Dnr: 19-2012:30)
Verksamhetschef Britt Tullberg informerar om:
e) Beslut från länsstyrelsen i Skåne län om projektmedel för arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck, 50 000 kr (Dnr: 528-2012)
f) Beslut från Socialstyrelsen angående Förstärkt tillsyn av kommunernas och
landstingens/regionernas insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning, ärendet avslutas (Dnr: 301-2011)
g) Beslut från Arbetsmiljöverket angående Inspektion Hot och våld vid
myndighetsutövning inom alkoholområdet, ärendet avslutas (Dnr:1018-2011)
Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant informerar om:
h) Reglemente för socialnämnden i Svalövs kommun (Dnr: 1-2012)
i) Informationsmöte angående asylboende i Röstånga
j) Kallelse från Socialstyrelsen till uppföljningsseminarium av
regeringsuppdraget Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med
funktionsnedsättning åren 2009 – 2011 (Dnr: 301-2011)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens beslut
•
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
Thomas Löfgren och Agnetha Persson deltar på Socialstyrelsens
uppföljningsseminarium
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