Sammanträdesprotokoll
2013-09-17

Socialnämnden

Sida 1/12

Plats och tid

Lokal Roten, kl. 14.20 – 14.50

Beslutande

Krister Olsson (S), ordförande
Agnetha Persson (C), vice ordförande
Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M)

Ej tjänstgörande Anneli Persson (S)
ersättare
Övriga deltagare Sven Holmberg, t f socialchef

Camilla Knobblock, nämndsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2013-09-17

Socialnämnden

Utses att justera Pernilla Ekelund
Justeringens tid
Kommunförvaltningen 2013-09-20 kl. 08.00
och plats
Justerade
paragrafer

§§ 125 - 132

Sekreterare
Camilla Knobblock

Ordförande
Krister Olsson

Justerare
Pernilla Ekelund

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

Socialnämnden, offentlig

Sammanträdesdatum 2013-09-17
Anslag under tiden

<ANSLAGET UNDER TIDEN>

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen

Underskrift
Camilla Knobblock

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida 2/12

Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-09-17

Sida 3/12

Beslutad ärendelista
§ 125 Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes
kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och
ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa..............................4
§ 126 Ansökan om ekonomiskt bidrag från föreningen Barnens rätt i samhället
region Syd........................................................................................5
§ 127 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Helsingborgs kvinnojour...................6
§ 128 Ansökan om ekonomiskt bidrag från kvinnojouren i Ängelholm.................7
§ 129 Ansökan om ekonomiskt bidrag från kvinnojouren i Lund........................8
§ 130 Ansökan om ekonomiskt bidrag från kvinnojouren i Höganäs....................9
§ 131 Meddelanden...........................................................................11
§ 132 Information.............................................................................12

Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-09-17

Sida 4/12

Dnr: 102-2013

§ 125 Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne
och Skånes kommuner gällande personer med psykisk
funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar
att utveckla psykisk ohälsa
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden antar ramöverenskommelsen mellan Region Skåne och Skånes kommuner
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller
riskerar att utveckla psykisk ohälsa.

Sammanfattning av ärendet
Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommuner genom likalydande bestämmelser i Hälsooch sjukvårdslagen, HSL och i Socialtjänststlagen, SoL skyldiga att ha överenskommelse om
samarbetet när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning.
Denna ramöverenskommelse har utarbetats av en grupp med representanter för Region Skåne
och Kommunförbundet Skåne.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-09-06
Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande
personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att
utveckla psykisk ohälsa

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämnden antar ramöverenskommelsen mellan Region Skåne och
Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförbundet Skåne
Kommunförvaltningen (SHG, BTTG)
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Dnr: 41-2013

§ 126 Ansökan om ekonomiskt bidrag från föreningen Barnens rätt i
samhället region Syd
Socialnämndens beslut
1. Barnens rätt i samhället region Syd (BRIS) får ett ekonomiskt bidrag om totalt 7000 kr för
verksamhetsår 2013 och 2014.

Sammanfattning av ärendet
Barnens rätt i samhället region Syd ansöker om ekonomiskt bidrag på 30 990 kr för år 2013 och
30 090 kr för år 2014. För år 2012 beviljades BRIS ett ekonomiskt bidrag på 3 500 kr.
Handläggare på socialtjänsten har tagit del av utbildningar som BRIS anordnar genom BRISakademin. Svalövs kommun hänvisar till BRIS på kommunens hemsida för de kommuninvånare
som kan behöva BRIS stöd.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-09-06
Skrivelse och ansökan från BRIS region SYD, inkommen 2013-03-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Barnens rätt i samhället region Syd (BRIS) får ett ekonomiskt bidrag om totalt
7000 kr för verksamhetsår 2013 och 2014.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Barnens rätt i samhället region Syd
Kommunförvaltningen (LNN)
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Dnr: 47-2013

§ 127 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Helsingborgs kvinnojour
Socialnämndens beslut
1. Helsingborgs kvinnojour får ett bidrag om 5000 kr för verksamheten år 2013.

Sammanfattning av ärendet
Helsingborgs kvinnojour ansöker om ekonomiskt bidrag på 26 000 kr för år 2013. För år 2012
beviljades Helsingborgs kvinnojour 5000 kr.
Under året 2013 har Svalövs kommun hittills haft fyra placeringar på kvinnojour för att tillgodose
medborgares skyddsbehov. De jourer som har använts är följande: Ängelholm två placeringar,
Lund en placering och en placering på kvinnojour utanför Skåne län.
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.
För att kunna bevilja kommuninvånare insats med skyddat boende behöver socialtjänsten köpa
denna typ av insatser från olika kvinnojourer. Framöver kommer ansvarig handläggare att skriva
ett placeringsavtal med kvinnojouren vid varje placering för att tydliggöra ansvarsfördelningen vid
utförandet av insatsen.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-09-06
Ansökan från Helsingborgs kvinnojour, daterad 2013-03-22, inkl. bilaga verksamhetsberättelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Helsingborgs kvinnojour får ett bidrag om 5000 kr för verksamheten år 2013.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Helsingborgs kvinnojour
Kommunförvaltningen (LNN)
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Dnr: 64-2013

§ 128 Ansökan om ekonomiskt bidrag från kvinnojouren i Ängelholm
Socialnämndens beslut
1. Kvinnojouren i Ängelholm får ett bidrag om 5000 kr för verksamheten år 2014.

Sammanfattning av ärendet
Kvinnojouren i Ängelholm ansöker om ekonomiskt bidrag på 8,80 kr/kommuninvånare för år
2014. För år 2012 beviljades kvinnojouren i Ängelholm 5000 kr.
Under året 2013 har Svalövs kommun hittills haft fyra placeringar på kvinnojour för att tillgodose
medborgares skyddsbehov. De jourer som har använts är följande: Ängelholm två placeringar,
Lund en placering och en placering på kvinnojour utanför Skåne län.
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.
För att kunna bevilja kommuninvånare insats med skyddat boende behöver socialtjänsten köpa
denna typ av insatser från olika kvinnojourer. Framöver kommer ansvarig handläggare att skriva
ett placeringsavtal med kvinnojouren vid varje placering för att tydliggöra ansvarsfördelningen vid
utförandet av insatsen.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-09-06
Ansökan från Ängelholms kvinnojour, daterad 2013-04-25, inkl. bilaga verksamhetsberättelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Kvinnojouren i Ängelholm får ett bidrag om 5000 kr för verksamheten år 2014.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Helsingborgs kvinnojour
Kommunförvaltningen (LNN)
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Dnr: 53-2013

§ 129 Ansökan om ekonomiskt bidrag från kvinnojouren i Lund
Socialnämndens beslut
1. Kvinnojouren i Lund får ett bidrag om 5000 kr för verksamheten år 2014.

Sammanfattning av ärendet
Kvinnojouren i Lund ansöker om ekonomiskt bidrag på 1 kr/kommuninvånare för år 2014. För år
2012 beviljades kvinnojouren i Lund 5000 kr.
Under året 2013 har Svalövs kommun hittills haft fyra placeringar på kvinnojour för att tillgodose
medborgares skyddsbehov. De jourer som har använts är följande: Ängelholm två placeringar,
Lund en placering och en placering på kvinnojour utanför Skåne län.
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.
För att kunna bevilja kommuninvånare insats med skyddat boende behöver socialtjänsten köpa
denna typ av insatser från olika kvinnojourer. Framöver kommer ansvarig handläggare att skriva
ett placeringsavtal med kvinnojouren vid varje placering för att tydliggöra ansvarsfördelningen vid
utförandet av insatsen.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-09-09
Ansökan från kvinnojouren i Lund, inkommen 2013-04-12, inkl. verksamhetsberättelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Kvinnojouren i Lund får ett bidrag om 5000 kr för verksamheten år 2014.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kvinnojouren i Lund
Kommunförvaltningen (LNN)
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Dnr: 80-2013

§ 130 Ansökan om ekonomiskt bidrag från kvinnojouren i Höganäs
Socialnämndens beslut
1. Då Socialnämnden 2013 har beviljat fyra andra verksamheter som kommunen har ett
kontinuerligt samarbete med ekonomiskt bidrag under 2013, föreslås inget beslut om
ekonomiskt bidrag till kvinnojouren i Höganäs detta året, då inget kontinuerligt samarbete
finns upparbetat i nuläget.

Sammanfattning av ärendet
Kvinnojouren i Höganäs ansöker om ekonomiskt bidrag utan specificerad summa.
Under året 2013 har Svalövs kommun hittills haft fyra placeringar på kvinnojour för att tillgodose
medborgares skyddsbehov. De jourer som har använts är följande: Ängelholm två placeringar,
Lund en placering och en placering på kvinnojour utanför Skåne län.
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.
För att kunna bevilja kommuninvånare insats med skyddat boende behöver socialtjänsten köpa
denna typ av insatser från olika kvinnojourer. Framöver kommer ansvarig handläggare att skriva
ett placeringsavtal med kvinnojouren vid varje placering för att tydliggöra ansvarsfördelningen vid
utförandet av insatsen.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-09-06
Ansökan från kvinnojouren i Höganäs, daterad 2013-05-15, inkl. bilaga verksamhetsberättelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Då Socialnämnden 2013 har beviljat fyra andra verksamheter som
kommunen har ett kontinuerligt samarbete med ekonomiskt bidrag under 2013, föreslås inget
beslut om ekonomiskt bidrag till kvinnojouren i Höganäs detta året, då inget kontinuerligt
samarbete finns upparbetat i nuläget.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
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§ 131 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 316-13
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 4764-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 7754-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 5019-13
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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§ 132 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
T.f. Socialchef Sven Holmberg informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd
Augusti 2013: 124 st
Augusti 2012: 113 st
b) Utbetalt försörjningsstöd
Augusti 2013: 1 036 364 kr
Augusti 2012: 776 985 kr
c) Ansökan om ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla
samverkan enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar (dnr 104-2013).
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare
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