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Dnr: 4-2015

§ 66 Återrapportering Synpunkten kvartal 1 2015 för
socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur synpunkter från
allmänheten som lämnats in till kommunen ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska
nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt
organ.
Under kvartal 1 2015 inkom totalt två synpunkter för socialnämnden via synpunktshanteraren.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-04-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1) Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 143-2014

§ 67 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom individoch familjeomsorgen
Socialnämndens beslut
1. Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg, avseende gynnande ej
verkställda beslut för kvartal 1 2015 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. Besluten ska även
rapporteras till revisionen och kommunfullmäktige kvartalsvis.
För kvartal 1 2015 finns inget beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-04-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1) Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg, avseende
gynnande ej verkställda beslut för kvartal 1 2015 för individ- och familjeomsorg, godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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Dnr: 44-2015

§ 68 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Helsingborgs kvinnojour
Socialnämndens beslut
1. Helsingborgs kvinnojour beviljas ett bidrag om 5 000 kr för verksamheten år 2015.

Sammanfattning av ärendet
Helsingborgs kvinnojour har lämnat in en ansökan om ekonomiskt bidrag på 26 000 kr för år
2015.
Svalövs kommun har ingen egen kvinnojoursverksamhet. Kommunen betalar för placeringar på
kvinnojourer för att tillgodose medborgares skyddsbehov. Ansvarig handläggare skriver ett
placeringsavtal med kvinnojouren vid varje placering för att tydliggöra ansvarsfördelningen vid
utförandet av insatsen.
Under 2014 hade Svalövs kommun sju placeringar (fördelat på sex personer, en av personerna
bodde på två olika jourer): en på Malmö TerraFem, två på jouren i Helsingborg, en på jouren i
Lund, en på kvinnohuset i Landskrona samt en placering på Woodo i Malmö (ingen kvinnojour,
men placeringen gjordes utifrån skyddsbehov).
Bedömningen om vilken jour man ska vända sig till i ett ärende grundar handläggaren på var
skyddsbehovet kan tillgodoses bäst, vilka insatser och service som jouren kan erbjuda samt var
det finns lediga platser.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-04-15
Ansökan från Helsingborgs kvinnojour, inkommen 2015-03-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1) Helsingborgs kvinnojour beviljas ett bidrag om 5 000 kr för verksamheten
år 2015.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Helsingborgs kvinnojour
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Dnr: 47-2015

§ 69 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Skyddsjouren i Ängelholm
Socialnämndens beslut
1. Skyddsjouren i Ängelholm beviljas ett bidrag om 5 000 kr för verksamheten år 2015.

Sammanfattning av ärendet
Skyddsjouren i Ängelholm har lämnat in en ansökan om ekonomiskt bidrag på 20 000 kr för år
2015.
Svalövs kommun har ingen egen kvinnojoursverksamhet. Kommunen betalar för placeringar på
kvinnojourer för att tillgodose medborgares skyddsbehov. Ansvarig handläggare skriver ett
placeringsavtal med kvinnojouren vid varje placering för att tydliggöra ansvarsfördelningen vid
utförandet av insatsen.
Under 2014 hade Svalövs kommun sju placeringar (fördelat på sex personer, en av personerna
bodde på två olika jourer): en på Malmö TerraFem, två på jouren i Helsingborg, en på jouren i
Lund, en på kvinnohuset i Landskrona samt en placering på Woodo i Malmö (ingen kvinnojour,
men placeringen gjordes utifrån skyddsbehov).
Bedömningen om vilken jour man ska vända sig till i ett ärende grundar handläggaren på var
skyddsbehovet kan tillgodoses bäst, vilka insatser och service som jouren kan erbjuda samt var
det finns lediga platser.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-04-15
Ansökan från Skyddsjouren i Ängelholm, inkommen 2015-04-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1) Skyddsjouren i Ängelholm beviljas ett bidrag om 5 000 kr för verksamheten
år 2015.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Skyddsjouren i Ängelholm
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Dnr: 45-2015

§ 70 Ansökan om ekonomiskt bidrag från föreningen Barnens rätt i
samhället (BRIS) Region Syd
Socialnämndens beslut
1. Barnens rätt i samhället (BRIS) Region Syd beviljas ett ekonomiskt bidrag om 3 500 kr för
verksamhetsår 2016.

Sammanfattning av ärendet
BRIS Region Syd har inkommit med en ansökan om ekonomiskt bidrag på 10 kr per barn i
Svalövs kommun, totalt 30 330 kr, för år 2016.
Svalövs kommun hänvisar till BRIS på kommunens hemsida för de kommuninvånare som kan
behöva stöd från BRIS.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-04-15
Ansökan från BRIS Region Syd, inkommen 2015-03-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1) Barnens rätt i samhället (BRIS) Region Syd beviljas ett ekonomiskt bidrag
om 3 500 kr för verksamhetsår 2016.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
BRIS Region Syd
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Dnr: 169-2013

§ 71 Regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med
uppdrag att stödja kunskapsutveckling
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner föreliggande förslag till samverkansavtal mellan
Kommunförbundet Skåne och Svalövs kommun.
2. Kostnaden fördelas så att socialnämnden står för 1/3 och vård- och omsorgsutskottet för
2/3 av den totala kostnaden per år.

Sammanfattning av ärendet
I december 2013 skickade Kommunförbundet Skåne ut ett förslag på remiss till samtliga
kommuner i Skåne. Förslaget omfattade en beskrivning av en regional utvecklingsenhet för hela
socialtjänsten i Skåne avseende all verksamhet inom individ och familj samt vård och omsorg (i
fortsättningen benämnt socialtjänsten) med uppdrag att fortsätta stödja kunskapsutveckling och
understödja arbetet mot en evidensbaserad praktik. Syftet med att bilda en regional
utvecklingsenhet på Kommunförbundet Skåne är att långsiktigt kunna säkra en hållbar struktur i
Skåne för att kunna fortsätta bistå och stödja kommunerna gällande utvecklingsfrågor. Den
regionala utvecklingsenhetens insatser ska ses som ett komplement till kommunernas egna
resurser för utvecklingsarbete.
26 kommuner svarade på remissen. Ett nytt förslag om en regional utvecklingsenhet som tog
hänsyn till synpunkter i remissvaren presenterades 2014-08-26. Kommunförbundet Skånes
styrelse beslutade 2014-10-03 att ställa sig bakom förslaget det nya förslaget och att skicka det
vidare till kommunerna.
Nu aktuellt förslag till överenskommelse om deltagande och finansiering formuleras i ett avtal
mellan respektive kommun och Kommunförbundet Skåne som löper under tre år, fr.o.m. januari
2016. Avtalet omfattar uppdragsbeskrivning, beskrivning av styrning och ledning samt hur
uppföljning och utvärdering ska genomföras under avtalstiden. I avtalet beskrivs
kostnaden/kommun och år motsvarande en grundsumma på 50 000 kronor/kommun samt
4 kronor/kommuninvånare.
För Svalövs kommun blir kostnaden knappt 104 tkr per år. Kostnaden föreslås delas så att
socialnämnden står för 1/3 och vård- och omsorgsutskottet för 2/3.
Kommunerna behöver senast 2015-05-31 meddela Kommunförbundet Skåne om de vill delta i
den regionala utvecklingsenheten.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-04-16
Erbjudande att teckna avtal gällande deltagande samt kostnadsuppgift och avtalsförslag, daterat
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2015-03-27
Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja
kunskapsutveckling, daterat 2014-12-01
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2014-03-13, § 14
Socialnämndens protokoll 2014-03-25, § 30
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-02-21
Förslag till remissvar, daterat 2014-02-21
Förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja
kunskapsutveckling, daterat 2013-11-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1) Socialnämnden godkänner föreliggande förslag till samverkansavtal mellan
Kommunförbundet Skåne och Svalövs kommun. 2) Kostnaden fördelas så att socialnämnden
står för 1/3 och vård- och omsorgsutskottet för 2/3 av den totala kostnaden per år.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförbundet Skåne (tillsammans med protokoll från kommunstyrelsen)
Kommunförvaltningen (SERM, BALL, SEPN, CAKK, MEKN, HAHZ)
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Dnr: 29-2015

§ 72 Ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten,
Fridhems folkhögskola
Socialnämndens beslut
1. Fridhems folkhögskola beviljas permanent serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen,
att gälla starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker årligen under perioden 8 juni-15 augusti.
Serveringstider är måndagar t.o.m. torsdagar kl 17.00-23.00 och söndagar kl. 12.00-23.00.

Sammanfattning av ärendet
Fridhems folkhögskola har ansökt om permanent serveringstillstånd årligen under perioden
8 juni-15 augusti. Serveringstider ska vara måndagar t.o.m. torsdagar kl 17.00-23.00 och
söndagar kl. 12.00-23.00.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-04-20
Ansökan om serveringstillstånd från Fridhems folkhögskola, daterad 2015-02-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1) Fridhems folkhögskola beviljas permanent serveringstillstånd enligt 8 kap
2 § alkohollagen, att gälla starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker årligen under perioden
8 juni-15 augusti. Serveringstider är måndagar t.o.m. torsdagar kl 17.00-23.00 och söndagar kl.
12.00-23.00.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Fridhems folkhögskola
Kommunförvaltningen (LBN)
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Dnr: -

§ 73 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 6018-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 8172-14, 8173-14, 9099-14, 11019-14, 12649-14, 260-15,
1870-15
Lunds tingsrätt, Mål nr B 4343-14
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HAHZ)
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Dnr: -

§ 74 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nämndsekreterare Helena Heintz informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2015
Januari: 172
Februari: 181
Mars: 180
b) Utbetalt försörjningsstöd 2015
Januari: 879 383 kr
Februari: 734 161 kr
Mars: 1 092 280 kr
Vik. kvalitetsstrateg Camilla Knobblock informerar om:
c) Nya dokumentationsföreskrifter inom SoL och LSS från och med 2015-01-01
d) Tillsynens viktigaste iakttagelser under verksamhetsåret 2014 – rapport från IVO
Rapporten finns här: http://www.ivo.se/publicerat-material/rapporter/tillsynsrapport-2014/
Socialchef Susanne Rosenström informerar om:
e) Beslut från IVO avseende tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt SoL
Attendo Individ och Familj AB ges tillstånd att bedriva HVB Mariesten Asyl och PUT-boende i
form av hem för vård eller boende.
f) Återkallelse av serveringstillstånd
Serveringstillstånd för Golflodge AB har återkallats på krögarens egen begäran då restaurangverksamhet inte längre bedrivs.
g) Personligt ombud
Svalövs kommun har tecknat avtal med ett personligt ombud för personer med psykisk ohälsa.
Han tillträder 2015-05-01 och kommer arbeta här på 25 %.
h) Översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård (betalningsansvarslagen)
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare
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