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Dnr: 82-2014

§ 101 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Kvinnojouren i Lund
Socialnämndens beslut
1. Lunds kvinnojour får ett bidrag om 5000 kr för verksamheten år 2015.

Sammanfattning av ärendet
Lunds kvinnojour ansöker om ekonomiskt bidrag på 40 000 kr för år 2015.
För år 2014 beviljades Lunds kvinnojour ett bidrag om 5000 kr.
Under 2013 har Svalövs kommun haft åtta placeringar på kvinnojour för att tillgodose
medborgares skyddsbehov. De jourer som har använts är följande: Ängelholm tre placeringar,
Lund en placering, Landskrona två placeringar, Malmö TerraFem en placering och en placering
på kvinnojour utanför Skåne län.
Under 2014 har hittills förekommit fyra placeringar: en placering vid Malmö TerraFem som
påbörjades under 2013, en placering Ängelholm, en placering Helsingborg och en placering
Landskrona.
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. Ansvarig handläggare skriver ett placeringsavtal
med kvinnojouren vid varje placering för att tydliggöra ansvarsfördelningen vid utförandet av
insatsen.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-05-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Lunds kvinnojour får ett bidrag om 5000 kr för verksamheten år 2015.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Lunds kvinnojour

Justerare
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Dnr: 85-2014

§ 102 Fastställande av kvalitetsledningssystem
Socialnämndens beslut
1. Ramdokumentet ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor social
omsorg” antas.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska
vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det
finns ett ledningssystem som ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra verksamhetens kvalitet.
Av Socialstyrelsens föreskrift framgår att verksamheten ska identifiera och fastställa sina
processer och rutiner, särskilt ska de processer som innebär samverkan identifieras. Därtill ska
det finnas ett systematiskt förbättringsarbete innehållande riskanalys, egenkontroll och
avvikelsehantering (”vanliga” avvikelser, Lex Sarah, Lex Maria och synpunktshantering).
Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska
dokumenteras bland annat genom en patientsäkerhetsberättelse men Socialstyrelsen ger även
det allmänna rådet att upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse.
Ramdokumentet som vård- och omsorgsutskottet och socialnämnden fått för antagande anger
hur Svalövs kommun genom dessa politiska organ ska uppfylla kraven i SOSFS 2011:9.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-06-09
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor social omsorg, daterad 2014-06-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Ramdokumentet ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom
Sektor social omsorg” antas.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, AAFR, SEPN)
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Dnr: 86-2014

§ 103 Avtal med Migrationsverket om platser för ensamkommande
barn
Socialnämndens beslut
1. Ordföranden får i uppdrag att underteckna avtal med Migrationsverket om en ökning från
nuvarande tre till fem asylsökande inom befintlig ram på 30 flyktingar per år.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har sedan tidigare tecknat avtal med Migrationsverket som innebär ett
platsavtal för åtta barn/ungdomar, tre asyl och fem PUT (permanent uppehållstillstånd) inom
ramen för mottagning av 30 flyktingar per år.
För att förbättra kommunens planeringsförutsättningar och minska det administrativa arbetet
med återsökning av ekonomiska medel föreslås att Svalövs kommun inom befintlig ram för 30
flyktingar per år ändrar antalet asylplatser från nuvarande tre till fem.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-06-23
Överenskommelse från och med den 1 juli 2011 om anordnande av boende för barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande barn
Överenskommelse från och med den 1 september 2010 om mottagande av asylsökande barn
utan legal vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande barn

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Ordföranden får i uppdrag att underteckna avtal med Migrationsverket om en
ökning från nuvarande tre till fem asylsökande inom befintlig ram på 30 flyktingar per år.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, OKN)
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Dnr: 67-2014

§ 104 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
avseende socialtjänstens stöd till familjehem
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden antar förvaltningens redovisning som sin egen och överlämnar
redovisningen till Inspektionen för vård och omsorg.

Sammanfattning av ärendet
Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har det kommit ett klagomål som rör socialtjänstens
familjehem. IVO begär att nämnden yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-06-11
Begäran om yttrande, daterat 2014-05-07, Inspektionen för vård och omsorg

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämnden antar förvaltningens redovisning som sin egen och
överlämnar redovisningen 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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 4380-14.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: -

§ 106 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nämndsekreterare Camilla Knobblock informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2014
Januari: 135
Februari: 130
Mars: 131
April: 131
Maj: 126
b) Utbetalt försörjningsstöd 2014
Januari: 935 130 kr
Februari: 877 598 kr
Mars: 979 961 kr
April: 857 802 kr
Maj: 928 493 kr
Enhetschef Malin Olsson informerar om:
c) Klagomål om handläggning i LVU-ärende vid socialtjänsten i Svalövs kommun. Beslut
2014-05-13 från IVO, ärendet avslutas (dnr 154-2013).
d) IFO-chef inte längre i tjänst.
e) Information om förslag IFO:s organisation.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Dnr: -

§ 107 Politikerjour under semestern/tillfällig komplettering av
delegeringsordningen inom socialnämndens verksamhet
Socialnämndens beslut
1. Vice ordförande Håkan Andersson tjänstgör under perioden 2014-07-11 – 2014-07-15 och
2014-07-21 – 2014-07-28.
2. 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 2014-07-07 – 2014-08-10
(v. 28 – 32).

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Vice ordförande Håkan Andersson tjänstgör under perioden
2014-07-11 – 2014 -07-15 och 2014-07-21 – 2014-07-28. 2. 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 2014-07-07 – 2014-08-10 (v. 28 – 32).

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, SERM, MNON)

Justerare

Utdragsbestyrkande

