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Utses att justera Thomas Löfgren  

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-01-31 

Justerade 
paragrafer §§ 16 - 21 

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Krister Olsson (S)  

Justerare  
 

 Thomas Löfgren (M) 
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Beslutad ärendelista 

§ 16 Intern kontrollplan 2018 ............................................................................. 4 
§ 17 Uppföljning av fördelning statlig ersättning för nyanlända - flykting ......... 5 
§ 18 Uppföljning av fördelning av statlig ersättning för nyanlända – 

ensamkommande barn och ungdomar ..................................................... 7 
§ 19 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 § 

alkohollagen .............................................................................................. 9 
§ 20 Meddelanden ........................................................................................... 10 
§ 21 Information ............................................................................................... 11 
 
Ärendet "Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud" 
utgick på sammanträdet. 
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Dnr SN 1-2018 

§ 16 Intern kontrollplan 2018 

Socialnämndens beslut 
 

1. Förslag till plan för intern kontroll 2018, enligt specifikation i bilaga 1 och 
4 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19, § 142, en ny policy för intern 
 kontroll som ligger till grund för arbetet med detta. Revideringen innebar att vi 
nu koncentrerar oss mer och bättre på moment där riskbedömningen är högre. 
Kontrollmomenten har också blivit mer enhetliga och likartade i hela 
kommunen. Enligt policyn ska nämnderna varje år anta en intern kontrollplan 
samt följa upp denna. Kommunförvaltningen har tagit fram förslag till intern 
kontrollplan 2018 för kommunen, med bilagor för respektive verksamhet.  
 
Respektive nämnd fattar beslut om intern kontrollplan för sina verksamheter. 
Kommunstyrelsen kommer därefter att få information om vilka beslut som de 
olika nämnderna tagit. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över det samlade 
internkontrollarbetet i kommunen. Kommunstyrelsen kommer även att få ta del 
av uppföljningen i slutet av året.  
 
Det viktigaste syftet med internkontroll är att säkerställa att de av 
kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system, 
kontroller, rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt.  
Sedan 2012 redovisas synpunkter inkomna via Synpunktshanteraren 
regelbundet till nämnden. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att 
synpunkter inte längre bör kvarstå som kontrollmoment i internkontrollen.  

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2017-12-08, inkl. Generella 
kontroller för alla nämnder, styrelser och utskott (bilaga 1)  
Verksamhet individ- och familjeomsorgen (bilaga 4) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S): 1. Förslag till plan för intern kontroll 2018, enligt specifikation 
i bilaga 1 och 4 antas. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JEMO, MLLG, CAKK, JNBN)  
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Dnr SN 19-2018, KS 173-2016 

§ 17 Uppföljning av fördelning statlig ersättning för 
nyanlända - flykting 

Socialnämndens beslut 
 

1. Utvärderingen noteras.  

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

2. Fördelningen av statsbidrag från Migrationsverket ska tillsvidare 
tillämpas så som den beskrivs i rapporten ”Fördelning statlig ersättning 
för nyanlända – Flykting”, Utfallet av fördelningen ska årligen redovisas   

Deltar ej 

Ingrid Ekström (SD) deltar ej i punkten 2.  

Sammanfattning av ärendet 

En arbetsgrupp sammansatt av tjänstemän från samtliga berörda förvaltningar 
tog under 2016 fram en rapport innehållande ett förslag till en fördelning av 
statsbidrag för nyanlända (exkl. ensamkommande barn och ungdomar). 
Resultatet blev rapporten ”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – 
Flykting”. Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28 att tillämpa den i rapporten 
beskrivna fördelningsmodellen under 2016 och 2017. Förvaltningen uppdrogs 
att återkomma senast i februari 2018 till kommunstyrelsen med en utvärdering 
av hur modellen fungerat.  

Samma arbetsgrupp som tog fram rapporten har nu gemensamt utvärderat hur 
modellen fungerat sedan den började tillämpas. Resultatet av utvärderingen 
presenteras i dokumentet ”Utvärdering av tillämpning av fördelning av statlig 
ersättning för nyanlända – flykting”.  

I samband med utvärderingen läggs ett förslag fram kring hur ersättningen ska 
disponeras framöver. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-01-16 
Rapporten ”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Flykting” daterad 2016-
11-03. 
KF 161128 § 134 - Fördelning statlig ersättning nyanlända 
Skrivelsen ”Utvärdering av tillämpning av fördelning av statlig ersättning för 
nyanlända – flykting”, 2018-01-16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S): Utvärderingen noteras. 
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Krister Olsson (S): Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige: Fördelningen av statsbidrag från Migrationsverket ska 
tillsvidare tillämpas så som den beskrivs i rapporten ”Fördelning statlig 
ersättning för nyanlända – Flykting”, Utfallet av fördelningen ska årligen 
redovisas   

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JEMO, SASG, AAJN, JNBN, SAMA) 
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Dnr SN 20-2018, KS 173-2016 

§ 18 Uppföljning av fördelning av statlig ersättning för 
nyanlända – ensamkommande barn och ungdomar 

Socialnämndens beslut 

1. Utvärderingen noteras.  

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

2. Fördelningen av statsbidrag från Migrationsverket ska tillsvidare 
tillämpas så som den beskrivs i rapporten ”Fördelning statlig ersättning 
för nyanlända – ensamkommande barn och ungdomar”. Utfallet av 
fördelningen ska årligen redovisas till kommunens ledningsgrupp.  

Deltar ej 

Ingrid Ekström (SD) deltar ej i punkten 2. 

Sammanfattning av ärendet 

En arbetsgrupp sammansatt av tjänstemän från samtliga berörda förvaltningar 
tog under 2016 fram en rapport innehållande ett förslag till en fördelning av 
statsbidrag för ensamkommande barn och ungdomar. Resultatet blev rapporten 
”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – ensamkommande barn och 
ungdomar”. Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 att tillämpa den i 
rapporten beskrivna fördelningsmodellen under 2016 och 2017. Förvaltningen 
uppdrogs att återkomma senast i februari 2018 till kommunstyrelsen med en 
utvärdering av hur modellen fungerat.  

Samma arbetsgrupp som tog fram rapporten har nu gemensamt utvärderat hur 
modellen fungerat sedan den började tillämpas. Resultatet av utvärderingen 
presenteras i dokumentet ”Utvärdering av tillämpning av fördelning av statlig 
ersättning för nyanlända – ensamkommande barn och ungdomar”.  

I samband med utvärderingen läggs ett förslag fram kring hur ersättningen ska 
disponeras framöver.  

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-01-16 
Rapporten ”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – ensamkommande barn 
och ungdomar” daterad 2016-11-29. 
KF 161219 § 153 - Fördelning av statlig ersättning för ensamkommande barn 
Skrivelsen ”Utvärdering av tillämpning av fördelning av statlig ersättning för 
nyanlända – ensamkommande barn och ungdomar”, 2018-01-16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S): Utvärderingen noteras. 
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Krister Olsson (S): Fördelningen av statsbidrag från Migrationsverket ska 
tillsvidare tillämpas så som den beskrivs i rapporten ”Fördelning statlig 
ersättning för nyanlända – ensamkommande barn och ungdomar”. Utfallet av 
fördelningen ska årligen redovisas till kommunens ledningsgrupp.    

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HADT, SASG, AAJN, JNBN, SAMA) 
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Dnr - 

§ 19 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
enligt 8 kap. 2 § alkohollagen  

Socialnämndens beslut 
 

1. Röstånga Drift AB beviljas stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten enligt 8 kap. 2 § alkohollagen, att servera starköl, vin, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på restaurang Stationen 
Röstånga i Röstånga med serveringstid kl. 11.00 - 01.00 inomhus och 
utomhus. 

Sammanfattning av ärendet 

Röstånga Drift AB ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
för att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på 
restaurang Stationen Röstånga i Röstånga med serveringstid kl. 11.00 - 01.00 
inomhus och utomhus.  

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, 2018-01-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Olsson (S): 1. Röstånga Drift AB beviljas stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap. 2 § alkohollagen, att servera 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på restaurang Stationen 
Röstånga i Röstånga med serveringstid kl. 11.00 - 01.00 inomhus och utomhus. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LNN, MLLG) 
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§ 20 Meddelanden  

Socialnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 6132-17 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 12448-17 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 13853-17 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 13179-17 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 10768-17 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 8875-17 
Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 2790-17 
 

Thurenäs Konferens & Gästhus anmäler till Svalövs kommun att de säger upp 
serveringstillståndet som avsåg Thurenäs Konferens & Gästhus i Billeberga 
från och med 2018-01-01. 

Nya Stationen Röstånga anmäler till Svalövs kommun att de säger upp 
serveringstillståndet som avsåg Nya Stationen Röstånga i Röstånga från och 
med 2017-12-31. 

IVO har utfärdat tillståndsbevis för enskild verksamhet att bedriva stödboende 
för De stora möjligheternas hus AB, Felestad 2, i Svalöv. 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 21 Information 

Socialnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Sara Månsson informerar om:  

a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2017 

Januari: 116 
Februari: 124 
Mars: 122 
April: 117 
Maj:125 
Juni: 108 
Juli: 119 
Augusti: 114 
September: 99 
Oktober: 116 
November: 111 
December: 108 

b) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2017 

Maj: 189 
Juni: 179 
Juli: 192 
Augusti: 163 
September: 182 
Oktober: 191 
November: 166 
December: 170 

c) Utbetalt försörjningsstöd 

Januari: 918 723 kr 
Februari: 990 152 kr 
Mars: 975 490 kr 
April: 922 193 kr 
Maj: 923 925 kr 
Juni: 709 363 kr 
Juli: 880 746 kr 
Augusti: 774 099 kr 
September: 609 689 kr 
Oktober: 887 748 kr 
November: 723 837 kr 
December: 756 796 kr 
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Socialchef Josefine Mangbo och verksamhetschef IFO Mikael Lindberg 
informerar om: 
d) Personal- och verksamhetsfrågor 
e) Ekonomi 
f) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder 

Filmvisning om projektet Griffin PlugIn. Projektet som riktar sig helt mot s.k. 
UVAS, d.v.s. unga (vuxna) som varken arbetar eller studerar. 

 
g) Flyktingmottagning och HVB-hem 
h) Orosanmälningar från skolor 
i) Lex Sarah-anmälan 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 
 
 
 
 


