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Dnr: 10-2014

§ 54 Ansökan om permanent serveringstillstånd, Torrlösa
Förvaltning AB
Socialnämndens beslut
1. Torrlösa Förvaltning AB med serveringsställe Fäladsgården ges permanent
serveringstillstånd till allmänheten, enligt 8 kap 2 § alkohollagen, att servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa drycker på serveringstid 11.00 – 01.00 samt uteservering.

Sammanfattning av ärendet
Torrlösa Förvaltning AB med serveringsställe Fäladsgården ansöker om permanent
serveringstillstånd för allmänheten, att gälla starköl, vin, spritdrycker och andra jästa drycker på
serveringstid kl. 11.00 – 01.00. Ansökan gäller också uteservering.
Ärendet har sänts på remiss till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten,
Räddningstjänsten och Söderåsens miljöförbund. Alla instanser har svarat att de inte har något
att anmärka på.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-04-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Torrlösa Förvaltning AB med serveringsställe Fäladsgården ges permanent
serveringstillstånd till allmänheten, enligt 8 kap 2 § alkohollagen, att servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa drycker på serveringstid 11.00 – 01.00 samt uteservering.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Torrlösa Förvaltning AB
Länsstyrelsen i Skåne lön
Polismyndigheten i Skåne
Folkhälsoinstitutet
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Dnr: 154-2013

§ 55 Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
avseende vidtagna åtgärder och begärda rutiner
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden antar redovisningen till Inspektionen för vård och omsorg som sin egen.

Sammanfattning av ärendet
2013-09-21 inkom klagomål till IVO gällande handläggningen i ett LVU-ärende.
2013-11-14 ställde IVO krav på åtgärder från socialnämnden i Svalövs kommun.
2014-02-27 redovisade socialnämnden till IVO om de vidtagna åtgärderna.
2014-03-11 inkom beslut från IVO om att vidtagna åtgärder ej bedömts vara tillräckliga.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-04-16 inkl. bilaga 1 och 2

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämnden antar redovisningen till Inspektionen för vård och omsorg som
sin egen.

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: 49-2013, 55-2014

§ 56 Gynnande ej verkställda beslut
Socialnämndens beslut
1. Inlämnade kvartalsrapporter till Inspektionen för vård och omsorg, avseende gynnande ej
verkställda beslut för kvartal 4 2013 och kvartal 1 2014 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 4 2013 finns två beslut att rapportera, för kvartal 1 2014 finns inget beslut att
rapportera.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-04-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Inlämnade kvartalsrapporter till Inspektionen för vård och omsorg, avseende
gynnande ej verkställda beslut för kvartal 4 2013 och kvartal 1 2014 godkänns och överlämnas
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 57 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 9997-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 724-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 12874-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 384-14
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 1057-14
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: -

§ 58 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Socialsekreterare Annika Mårtensson och Jessica Bergström-Tiitus informerar om:
a) Min bok – barnets bok.
Nämndsekreterare Camilla Knobblock informerar om:
b) Antal hushåll med försörjningsstöd 2014
Januari: 135
Februari: 130
Mars: 131
c) Utbetalt försörjningsstöd 2014
Januari: 935 130 kr
Februari: 877 598 kr
Mars: 979 961 kr
Verksamhetschef Britt Tullberg informerar om:
d) Socialstyrelsens beslut 2014-04-08 om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med
våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Svalövs kommun tilldelas
450 000 kronor (dnr 126-2013).
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Dnr: 54-2014

§ 59 Nytt HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn
Socialnämndens beslut
1. Förslag Fastighetsbolaget Teckomatorp 8:28 antas för boende till ensamkommande
flyktingbarn under förutsättning att erforderliga bygglov m.m. beviljas.
2. Socialnämndens ordförande bemyndigas att underteckna hyresavtalet.

Sammanfattning av ärendet
2013-12-16 höll Migrationsverket tillsammans med Länsstyrelsen informationsmöte gällande den
nya lagen som träder i kraft 2014-01-01. Migrationsverket informerade om att de tillsammans
med Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Barnombudsmannen haft möte och beslutat kring vad
göra med de barnen som har kommit till Sverige under 2013 och som fortfarande befinner sig i
asylprocessen. Det gäller barn som bor på transitboenden. Deras gemensamma beslut var att
alla barn som har kommit till Sverige och fortfarande befinner sig i asylprocessen ska anvisas till
den kommun som de vistas i.
För Svalövs kommuns del innebar det 10 pojkar som bodde på Mariesten i Teckomatorp. Malmö
stad var ansvariga för dessa barn. Idag finns åtta barn på Mariesten. Malmö stad hade avtal med
Attendo Mariesten fram t o m 28/1-14. Då inga alternativa boendeformer var möjliga skrev
Socialnämnden ett sex månaders avtal med Attendo Mariesten, 2014-01-28 – 2014-07-28.
Socialnämnden har behov av en fastighet som är så hemlik som möjligt. Barnen har behov av att
bo i ett boende som de ska kunna uppfatta som sitt hem. Boenden ska vara i storlek att det är
möjligt att nio barn bor där, gemensamhetsutrymmen samt att det finns personella utrymmen
såsom kontor, sovrum.
Förvaltningen har tittat på fyra olika lokaler till nytt HVB-hem och funnit att förslag
Fastighetsbolaget Teckomatorp 8:28 motsvarar verksamhetens behov efter ombyggnad utifrån
yta och hyreskostnader.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-04-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Förslag Fastighetsbolaget Teckomatorp 8:28 antas för boende till
ensamkommande flyktingbarn under förutsättning att erforderliga bygglov m.m. beviljas.
Socialnämndens ordförande bemyndigas att underteckna hyresavtalet.
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Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att socialnämnden antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (BTTG, SERM)
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