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Dnr: 32-2014

§ 77 Uppföljning per den 30 april 2014 för socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Socialnämndens uppföljning per den 30 april 2014 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten för socialnämnden innehåller uppföljning och prognoser för individ- och familjeomsorg
per den 30 april 2014.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-05-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämndens uppföljning per den 30 april 2014 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, MEKN)
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Dnr: 37-2014

§ 78 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Ängelholms skyddsjour
Socialnämndens beslut
1. Ängelholms skyddsjour får ett bidrag om 5000 kr för verksamheten år 2014.

Sammanfattning av ärendet
Ängelholms skyddsjour ansöker om ekonomiskt bidrag på 5 kr/kommuninnevånare för år 2014.
För år 2013 beviljades Ängelholms 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 förekommit två placeringar: en placering vid Malmö TerraFem som påbörjades
under 2013 och en placering vid Ängelholm.
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 2014-05-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Ängelholms skyddsjour 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:
Ängelholms skyddsjour
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Dnr: 44-2014

§ 79 Ansökan om ekonomiskt bidrag från föreningen Barnens rätt i
samhället region Syd (BRIS)
Socialnämndens beslut
1. Barnens rätt i samhället region Syd (BRIS) får ett ekonomiskt bidrag om 3 500 kr för
verksamhetsår 2015.

Sammanfattning av ärendet
Barnens rätt i samhället region Syd ansöker om ekonomiskt bidrag på 29 900 kr för år 2015.
År beviljades BRIS ett ekonomiskt bidrag på 7 000 kr för verksamhetsår 2013 och 2014.
Svalövs kommun hänvisar till BRIS på kommunens hemsida för de kommuninvånare som kan
behöva BRIS stöd.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-05-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Barnens rätt i samhället region Syd (BRIS) får ett ekonomiskt bidrag om
3 500 kr för verksamhetsår 2015.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
BRIS
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Dnr: 46-2014

§ 80 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Helsingborgs kvinnojour
Socialnämndens beslut
1. Helsingborgs kvinnojour får ett bidrag om 5000 kr för verksamheten år 2014.

Sammanfattning av ärendet
Helsingborgs kvinnojour ansöker om ekonomiskt bidrag på 24 000 kr för år 2014.
För år 2013 beviljades Helsingborgs 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 förekommit två placeringar: en placering vid Malmö TerraFem som påbörjades
under 2013 och en placering vid Ängelholm.
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 2014-05-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Helsingborgs kvinnojour 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

Justerare
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Dnr: 45-2014

§ 81 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Höganäs kvinnojour
Socialnämndens beslut
1. Höganäs kvinnojour beviljas inte något bidrag, då inget kontinuerligt samarbete finns
upparbetat i nuläget.

Sammanfattning av ärendet
Höganäs kvinnojour ansöker om ekonomiskt bidrag för år 2014. År 2013 beviljades Höganäs
kvinnojour inget ekonomiskt bidrag.
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 förekommit två placeringar: en placering vid Malmö TerraFem som påbörjades
under 2013 och en placering vid Ängelholm.
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 2014-05-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Höganäs kvinnojour beviljas inte något bidrag, då inget kontinuerligt
samarbete finns upparbetat i nuläget.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 11-2014

§ 82 Återrapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
avseende tillsyn av HVB barn och unga vid Svalegatan/Ettan i
Svalövs kommun
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden antar förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder som sin egen och
överlämnar redovisningen till Inspektionen för vård och omsorg.

Sammanfattning av ärendet
2014-02-14 genomförde IVO en föranmäld inspektion tillsyn på HVB-hemmet Ettan. Tillsynens
syfte vid detta tillfälle var i huvudsak inriktad på att barns rätt till delaktighet på HVB-hemmet
samt att kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med avseende på delaktighet uppfylls.
IVO ställde följande krav på åtgärder från socialnämnden: nämnden ska säkerställa att det är
föreståndaren som skriver in ungdomar i verksamheten och nämnden ska säkerställa att
underåriga i utslusslägenhet får tillgång till personal dagligen.
IVO menar att det är en brist att det inte är föreståndaren som skriver in ungdomarna
i verksamheten, då socialnämnden inte har meddelat annan ordning. Socialnämnden har inte
haft för avsikt att dölja för IVO att det inte är föreståndaren som inte har skrivit in ungdomarna på
HVB-hemmet. Det har tidigare varit samordnaren som har haft denna arbetsuppgift. 2014-06-01
kommer ny rutin för detta förfaringssätt att ändras. HVB-hemmet kommer då att få en
enhetschef. Denna person kommer att ha som en del i sin arbetsuppgift att vara den som har
första samtalet och skriver in nyanlända ungdomar. Rutinen kommer att föras in i nämndens
kvalitets- och ledningssystem.
IVO menar att verksamheten har ett ansvar för att de inskrivna ungdomarna får en adekvat vård
och boende. IVO menar också att visserligen är lägenheten belägen i närheten av boendet men
att få tillgång till personal två gånger i veckan kan inte anses som tillräckligt för att ungdomar ska
få god och säker vård. Det ska inte ligga på den enskilde ungdomen att ta kontakt med
personalen utan IVO menar att nämnden ska se till att den underårige i utsluss har tillgång till
personal dagligen.
Nämnden har genom att anställa en personal enkom för utsluss lägenheterna ska denna åtgärd i
dags läget vara tillräcklig. Den personal som arbetar inne på HVB-hemmet ska vara behjälpliga
vid behov, så att de ungdomar som bor i utsluss ska ha möjlighet till personal dagligen.
2014-06-01 kommer enhetschef att vara placerad på HVB-hemmet och ha som en del sin
arbetsuppgift att se till att detta i fortsättningen kommer att fungera. Rutinen kommer att föras in i
nämndens kvalitets- och ledningssystem.
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Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-05-14
Beslut 2014-04-10, Inspektionen för vård och omsorg

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämnden antar förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder 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
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-05-27

Dnr: -

§ 83 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 12686-13
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 11-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 1707-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 3848-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 4380-14
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 12519-13, 173-14
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare
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§ 84 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
b) Utbetalt försörjningsstöd 2014
Januari: 935 130 kr
Februari: 877 598 kr
Mars: 979 961 kr
April: 857 802 kr
Verksamhetschef Britt Tullberg informerar om:
c) Klagomål till JO mot socialförvaltningen i Svalövs kommun. JO har inhämtat
journalanteckningar och utredningar från förvaltningen. Beslut 2014-05-06; vad som framkommit
ger inte anledning för JO att fortsätta utredningen. Ärendet avslutas (dnr 66-2014).
d) Begäran från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om uppföljning av gynnande dom enligt
lagen (1993:387) som stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningen har
verkställt domen. Beslut 2014-05-13 från IVO, ärendet avslutas (dnr 41-2014).
e) Det företag som idag hyr Odengården i Röstånga har för avsikt att teckna avtal med
Migrationsverket om 120 platser för asylsökande vid Odengården. Möte är planerat den
3 juni 2014 med Migrationsverket.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

