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Dnr: 6-2013

§ 46 Val av ersättare till Rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete samt ledamot till Rådet för
funktionshindrade och pensionärer
Socialnämndens beslut
1. Till ersättare i Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande efter Johanna Hedin (C) utses
Agnetha Persson (C).
2. Till ledamot i Rådet för funktionshindrade och pensionärer efter Johanna Hedin (C) utses
Håkan J Andersson (C).

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden behöver utse en ersättare till Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete
och en ledamot till Rådet för funktionshindrade och pensionärer, efter Johanna Hedin som har
avsagt sig samtliga politiska uppdrag i Svalövs kommun. Kommunfullmäktige beslutade
2013-03-25, § 36 punkt 7, att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-25, § 36 punkt 32, att till vice ordförande i Rådet för
funktionshindrade och pensionärer, efter Johanna Hedin (C), som representerade
Myndighetsutskottet välfärd, utses J Håkan Andersson (C) under förutsättning av att han väljs
som representant för socialnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-25, § 36

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Till ersättare i Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande efter Johanna
Hedin (C) utses Agnetha Persson (C). Till ledamot i Rådet för funktionshindrade och pensionärer
efter Johanna Hedin (C) utses Håkan J Andersson (C).

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut från Krister Olsson och finner att socialnämnden antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, CAKK)
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Dnr: 45-2013

§ 47 Motion, Fältsekreterare i Svalövs kommun
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens yttrande antas som socialnämndens eget.

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
2. Motionen är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Agnetha Persson (C) och Ida Andersson (C) har lämnat in en motion i vilken det föreslås att
Svalövs kommun utreder behovet av fältsekreterare och dess uppdrag samt att kommunen
avsätter medel i tilläggsbudget 1 2013 till ovanstående tjänst/-er. Motionen har överlämnats till
socialnämnden för yttrande.
Kommunen har idag ingen fältsekreterare i syfte att arbeta uppsökande och i förebyggande syfte
med ungdomar i kommunen.
Kommunen har en öppenvårdsenhet, som ska göra en del av de saker som är en
fältsekreterares arbete. De ska antingen genom bistånd från socialsekreterare eller genom eget
initiativ s k biståndslös behandling arbeta med att ge stöd åt ungdomar och dess föräldrar.
Öppenvården arbetar mot skolorna där det behövs. Insatserna från öppenvården kan vara
gruppbehandling, föräldrautbildning. Öppenvården går ut till alla föräldrar i årskurs åtta och
informerar om droger.
Socialsekreterare har kontinuerliga möten med skolorna i kommunen. En gång per månad är en
socialsekreterare på skolorna i kommunen. Syftet med dessa möten är konsultativa, lärare ska
ha möjlighet att diskutera elever som de är oroliga för, om det ska göras en anmälan eller ej.
Syftet är också att samverka generellt kring problem som uppmärksammats. Det kan vara
droger, kriminalitet etc.
De socialsekreterare som arbetar mot barn i åldrarna 0-12 år har samverkan med BVC och
MVC. Möten är av samma karaktär som de mot skolorna.
Det finns en väl upparbetad samverkan mot polisen. Polisen är med på teammöten en
gång/månad. Det kan då röra generella problem som polisen har uppmärksammat eller enskilda
personer eller grupper av ungdomar. Polisen är även med på högstadieskolans möte.
Målet med ovanstående är att så tidigt som möjligt upptäcka sociala problem.
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Kommunförvaltningen bedömer att det i dagsläget inte finns behov av en fältsekreterare, då de
behov som finns tillgodoses genom ovanstående.

Beslutsunderlag
Yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2013-04-09
Remittering av motion, daterad 2013-02-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-01-28, § 12
Agnetha Perssons (C) och Ida Anderssons (C) motion, inkommen 2012-12-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olssons (S) förslag till beslut i socialnämnden: Förvaltningens yttrande antas som
socialnämndens eget.
Krister Olssons (S) förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Motionen är
besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.
Agnetha Perssons (C) förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Motionen
bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut i socialnämnden från Krister Olsson och finner att
socialnämnden antar det.
Ordföranden tar därefter upp förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige från
Krister Olsson, respektive Agnetha Perssons förslag, och finner att socialnämnden antar Krister
Olssons förslag.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
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Dnr: 54-2013

§ 48 Ansökan om medel för förebyggande insatser mot
hedersrelaterat våld och förtryck samt för att motverka att unga blir
gifta mot sin vilja
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden informerar sig om ansökan och ansöker om medel för förebyggande
insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt för att motverka att unga blir gifta mot sin
vilja.

Sammanfattning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse för ansökan av verksamhetschef Britt Tullberg.

Beslutsunderlag
Ansökan om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt för att
motverka att unga blir gifta mot sin vilja

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämnden informerar sig om ansökan och ansöker om medel för
förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt för att motverka att unga blir
gifta mot sin vilja.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut från Krister Olsson och finner att socialnämnden antar
det.
Protokollet ska skickas till:
-
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§ 49 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 7618-12
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 313-13E
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 1801-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 15-13E
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Dnr: -

§ 50 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
T.f. Socialchef Sven Holmberg informerar om:
a) Utbetalt försörjningsstöd
Mars 2013: 939 687 kronor
Mars 2012: 950 452 kronor
b) Antal hushåll med försörjningsstöd
Mars 2013: 124
Mars 2012: 138
Verksamhetschef Britt Tullberg informerar om:
c) Socialstyrelsens beslut 2013-03-21 avseende tillsyn den 12 mars 2013 vid HVB Svalegatan 1
(Ettan) i Svalövs kommun (dnr 20-2013).
d) Återrapportering av statsbidraget för att förstärka de sociala insatserna för personer med
psykisk funktionsnedsättning (dnr 46-2013).
e) Socialstyrelsens beslut 2013-03-18 om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med
våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare (dnr 75-2012).
Nämndsekreterare Camilla Knobblock informerar om:
f) Inkomna synpunkter kvartal 1 2013 (dnr 48-2013).
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Utdragsbestyrkande

