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Dnr: 156-2013

§ 186 Handlingsplan mot våld i nära relationer
Socialnämndens beslut
1. Handlingsplan mot våld i nära relationer antas att gälla 2013-2015.

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett behov av att Socialnämnden antar en ny handlingsplan utifrån att Socialstyrelsen
ställer krav på att kommunerna utformar sina handlingsplaner mot våld i nära relationer utifrån
rekommendationerna i SOSFS 2009:22 (Socialstyrelsens allmänna råd om Socialnämndens
arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld).
En handlingsplan som följer SOSFS 2009:22 är ett krav för att nämnden ska kunna ansöka om
utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer 2014.
Den föreslagna handlingsplanen är ett konkret verktyg för att följa upp nämndens
kvalitetsutveckling av arbetet mot våld i nära relationer.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-11-19
Handlingsplan mot våld i nära relationer 2013 – 2015

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Handlingsplan mot våld i nära relationer antas att gälla 2013-2015.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAKR, BTTG)
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Dnr: 163-2013

§ 187 Deltagande som avtalskommun i Kompetenscentrum mot våld
i nära relation
Socialnämndens beslut
1. Att ingå avtal med Kompetenscentrum Skåne med start den 1 januari 2014 t.o.m. den
31 december 2015.
2. Kostnad 36 000 kronor för år 2014.

Sammanfattning av ärendet
Under 2012 och 2013 har Malmö stad tillsammans med Länsstyrelsen, utrett frågan om ett, för
Skåne, gemensamt kompetenscentrum mot våld i nära relation. Nu finns ett förslag på hur
Skånes kommuner tillsammans kan stärka kompetensen och utveckla arbetet. Förslaget innebär
att ett kompetenscentrum skapas som erbjuder kontinuerliga utbildningar för personal inom
socialtjänst, skola, förskola, fritid samt vård- och omsorg. Kompetenscentret ska också kunna
skräddarsy utbildningar efter kommunernas behov och ge riktade kurser beträffande särskilda
målgrupper, till exempel personer utsatta för hedersproblematik, våldsutsatta äldre eller
funktionsnedsatta. Kompetenscentret kommer att drivas i nära samarbete med Länsstyrelsen
och med de kommuner som skriver avtal. Ett gemensamt kompetenscentrum öppnar upp för en
bredare och djupare kompetensutveckling och möjliggör en kontinuitet som kan vara svårt för
den enskilda kommunen att uppfylla. Genom solidarisk finansiering kan kommunerna för en liten
kostnad garantera kompetensförsörjning och uppfylla de allt högre krav som ställs inom området
våld i nära relation.
Verksamheten startar januari 2014. Organisatorisk tillhörighet blir Malmö stad, Sociala
resursförvaltningen. Solidarisk finansiering av kostnader för verksamheten med placering i
befintliga lokaler i Malmö stad. År 2014 beräknas kostnaden bli 2,70 kronor per
kommuninvånare. Priset kommer årligen justeras med hänsyn till kommunernas andel av det
sammanlagda befolkningsunderlaget samt årlig uppräkning av pris- och lönekompensation.
Verksamheten anpassas under avtalstiden beroende på hur många kommuner som ansluter sig,
vilket innebär att den ovanstående summa står fast oberoende av antal avtalskommuner.
Genom deltagande i Kompetenscentrum får Socialnämnden ett stort stöd i att uppfylla målen i
Handlingsplan mot våld i nära relationer 2013-2015, på ett sätt som blir både tids- och
kostnadseffektivt. Deltagandet i Kompetenscentrum med alla de utbildningar som där erbjuds blir
ca 36 000 kronor/år. Deltagande i Kompetenscentrum är också en möjlighet för Svalövs kommun
att vara med i fronten för det utvecklingsarbete som sker inom området våld i nära relationer och
en möjlighet att vara med och bygga en bred samverkan mellan många kommuner.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-11-27
Beskrivning av verksamhetsinnehåll för Kompetenscentrum
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Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Att ingå avtal med Kompetenscentrum Skåne med start den 1 januari 2014
t.o.m. den 31 december 2015. Kostnad 36 000 kronor för år 2014.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att socialnämnden antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAKR, BTTG)

Sammanträdet ajournerades mellan kl. 14.50 – 15.05
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Dnr: 45-2013

§ 188 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.

Reservation
Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet.

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 överlämnades till
socialnämnden för yttrande.
Socialnämnden beslutade 2013-04-16, § 47, att förvaltningens yttrande antas som
socialnämndens eget samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen
är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-06-03, § 116, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-17, § 98, Ärendet återremitteras för utredning där man
tydligt kan se vad kommunen sparar att inte tillsätta fältsekreterare.
Socialnämnden beslutade 2013-11-14, § 162, att ärendet återremitteras för kompletterande
utredning.
Utifrån det arbete som idag bedrivs av öppenvården som till vissa delar kan bedömas vara
fältarbete och att detta skulle vara det bästa för kommunen skulle kommunen spara kostnader
för fyra tjänster på att använda öppenvården som den görs idag. Kostnad: 4 personal á
25 000 kronor x ca 2 000 kronor obekväm arbetstid x 42 % arbetsgivaravgifter.
Total kostnad: 153 360 kronor/månad = 1 840 320 kronor/år.
Då kommunens öppenvård arbetar i stor utsträckning med preventiva insatser och är flexibla i
sitt arbete bedömer kommunförvaltningen att det i dagsläget inte finns behov av en
fältsekreterare, då de behov som finns tillgodoses genom ovanstående.
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Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-11-29
Socialnämndens protokoll 2013-11-14 § 162
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-11-07
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-17, 98
Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-03, § 116
Socialnämndens protokoll 2013-04-16 § 47
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.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att socialnämnden antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK, SHG, BTTG)
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§ 189 Anmälan till välfärdskonferensen 2014
Socialnämndens beslut
1. Presidiet i socialnämnden medges delta på välfärdskonferensen.

Sammanfattning av ärendet
Välfärdskonferensen äger rum i Lund den 6-7 februari 2014.

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Presidiet i socialnämnden medges delta på välfärdskonferensen.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, MAN, KALN, HAHZ)
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Dnr: 161-2013

§ 190 Riktlinjer för alkoholtillstånd i Svalövs kommun
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
1. Riktlinjerna antas att gälla fr. o. m. 2014-02-01.

Sammanfattning av ärendet
De kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd är antagna av kommunfullmäktige 2008-05-26
och reviderade 2012-02-27. Revideringen är inte uppdaterad enligt gällande lagstiftning
SFS (2010:1622) alkohollagen.
Det nyskrivna dokumentet, riktlinjer för alkoholtillstånd, är omarbetat så att den följer gällande
lagstiftning SFS (2010:1622) alkohollagen.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-11-29
Föreslagna riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Riktlinjerna
antas att gälla fr. o. m. 2014-02-01.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LBN, BTTG, CAKK)
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§ 191 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 5103-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 4817-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 10904-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 6154-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 9474-13
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Dnr: -

§ 192 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
T.f. socialchef Sven Holmberg informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd
November 2013: 116 st
November 2012: 132 st
b) Utbetalt försörjningsstöd
November 2013: 795 140 kr
November 2012: 862 240 kr
c) Organisation Social omsorg fr o m den 1 februari 2014.
d) Möte med Migrationsverket den 16 december 2013. Med beaktande av den nya lagregel
avseende Migrationsverkets ansvar för att anvisa asylsökande ensamkommande barn som
träder i kraft den 1 januari 2014 så får det följdverkningar avseende de ensamkommande barn
som sökt asyl under 2013 och inte kunnat anvisas och som vid årsskiftet fortfarande är
asylsökande och som då också ska anvisas.
Migrationsverket har fört dialog med Socialstyrelsen och Barnombudsmannen avseende dessa
barn och förfarandet med anvisande av kommun för mottagande av dessa barn.
Migrationsverket har sedan beslutat om ett brytdatum den 6 december (som bl.a. harmoniserar
med kommunernas skyldighet att erbjuda skolgång). Detta innebär att de ensamkommande barn
som sökt asyl till och med den 6 december och som fortfarande är asylsökande vid årsskiftet
(eller tidigare om berörd kommun begär detta) ska anvisas till den kommun där barnet bor. Det
är till denna kommun barnet anses ha fått viss anknytning oavsett vilken kommun som har
ansvaret enligt socialtjänstlagen. De barn som söker asyl från och med den 7 december och som
inte kan anvisas enligt nuvarande regelverk kommer att anvisas utifrån de anvisningsprinciper
som börjar gälla i samband med lagändringens ikraftträdande vid årsskiftet.
Migrationsverket har informerats av Malmö Stad att de har icke anvisade barn placerade i vår
kommun vilka sökt asyl före den 6 december och som därmed kommer att vara aktuella för
anvisning enligt ovan.
Verksamhetschef Britt Tullberg informerar om:
e) Tillsynsplan 2014 för tillståndsgivning i Svalövs kommun (dnr 158-2013).
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Dnr: 166-2013

§ 193 Återrapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden antar förvaltningens redovisning som sitt egen och överlämnar den till
Inspektionen för vård och omsorg.

Sammanfattning av ärendet
2013-10-01 genomförde IVO en oanmäld inspektion på kommunens HVB-hem Ettan för
ensamkommande barn. Anledning till inspektionen var en uppföljning av tidigare inspektion. Det
som framkom var att det fortfarande är oklart om vem som personalen ska rapportera eventuella
missförhållanden enligt Lex Sarah efter kontorstid och på helger.
Socialnämnden har en projektgrupp för kvalitetsledningssystem. Lex Sarah är en del i detta
arbete. Det har skrivits in rutiner i kvalitetsledningssystemet, för Lex Sarah anmälningar efter
kontorstid. Personal på HVB-hemmet är informerad om gällande rutiner.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-12-09
Bilaga 1, Ansvarsområde Lex Sarah

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämnden antar förvaltningens redovisning som sitt egen och
överlämnar den till Inspektionen för vård och omsorg.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Inspektionen för vård och omsorg
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Dnr: 126-2013

§ 194 Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla
socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som
bevittnats/utsatts för våld av närstående och våldsutövare
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden informerar sig om ansökan och ansöker om utvecklingsmedel för år 2014
för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som
bevittnats/utsatts för våld av närstående och våldsutövare.

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

Beslutsunderlag
Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för
våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnats/utsatts för våld av närstående och våldsutövare

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämnden informerar sig om ansökan och ansöker om utvecklingsmedel
för år 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som
bevittnats/utsatts för våld av närstående och våldsutövare.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Socialstyrelsen
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§ 195 Politikerjour under julledighet/tillfällig komplettering av
delegeringsordningen inom socialnämndens verksamhet
Socialnämndens beslut
1. Socialnämndens delegeringsordning kompletteras med beslut om att Thomas Löfgren ges
rätt att fatta delegeringsbeslut om socialnämndens ordförande och vice ordförande är
förhindrade att göra det. Kompletteringen gäller under perioden 2013-12-30 – 2014-01-09.

Sammanfattning av ärendet
I socialnämndens delegeringsordning (SN 2012-12-18, § 118), finns det några beslut som både
socialnämndens ordförande och vice ordförande har delegation på. Det är ärenden enligt LVU
och LVM som ibland kräver snabba beslut. Besluten fattas av ordförande och vice ordförande om
utskottet inte hinner sammanträda.
Önskemål framförs från socialnämndens ordförande och vice ordförande att även den tredje
ledamoten i socialnämnden ska kunna fatta dessa beslut under semestertid, för att minska
verksamhetens sårbarhet.

Beslutsunderlag
Delegeringsordning för socialnämnden i Svalövs kommun 2012-12-18, § 118
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, SHG, BTTG)
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