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2016-04-27

Dnr SN 14-2016

§ 50 Intern kontrollplan 2016
Socialnämndens beslut
1. Förslag till plan för intern kontroll 2016, enligt specifikation i bilaga 1 och
4, antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19 § 142 en policy för intern kontroll,
som ligger till grund för arbetet med detta. Enligt policyn ska nämnderna varje
år anta en intern kontrollplan samt följa upp denna. Kommunförvaltningen har
tagit fram förslag till intern kontrollplan 2016 för kommunen, med bilagor för
respektive verksamhet.
Respektive nämnd fattar beslut om intern kontrollplan för sina verksamheter.
Kommunstyrelsen kommer därefter 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.
Socialnämnden fattade 2016-03-23, § 37, följande beslut: Informationen
noteras. Ärendet återkommer på nästa sammanträde.
För socialnämnden är det bilaga 1 och 4 som är aktuella.

Beslutsunderlag
Förslag till intern kontrollplan 2016
Socialnämndens protokoll 2016-03-23, § 37

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Förslag till plan för intern kontroll 2016, 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 (PAEK, MLLG)
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-04-27

Dnr SN 49-2016

§ 51 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 1
2016
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen ska hanteras. Enligt
dessa rutiner ska nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade
synpunkter till ansvarigt politiskt organ.
Under första kvartalet 2016 inkom totalt tre synpunkter till socialnämndens
verksamheter.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-04-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (PAEK, MLLG, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-04-27

Dnr SN 44-2016

§ 52 Ansökan om ekonomiskt bidrag - Helsingborgs
kvinnojour
Socialnämndens beslut
1. Helsingborgs kvinnojour beviljas ett bidrag om 5 000 kr för
verksamheten år 2016.

Sammanfattning av ärendet
Helsingborgs kvinnojour har lämnat in en ansökan om ekonomiskt bidrag på
26 000 kr för år 2016.
Svalövs kommun har ingen egen kvinnojoursverksamhet. Kommunen betalar
för placeringar på kvinnojourer för att tillgodose medborgares skyddsbehov.
Ansvarig handläggare skriver ett placeringsavtal med kvinnojouren vid varje
placering för att tydliggöra ansvarsfördelningen vid utförandet av insatsen.
Socialnämnden beviljade 2015-04-29, § 68, ett ekonomiskt bidrag på 5 000 kr
till Helsingborgs kvinnojour för år 2015.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-04-18
Ansökan från Helsingborgs kvinnojour, inkommen 2016-03-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Helsingborgs kvinnojour beviljas ett bidrag om 5 000 kr för
verksamheten år 2016.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Helsingborgs kvinnojour

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-04-27

Dnr SN 33-2016

§ 53 Ansökan om ekonomiskt bidrag Adoptionscentrum Skåne
Socialnämndens beslut
1. Ansökan från Adoptionscentrum Skåne avslås.

Sammanfattning av ärendet
Adoptionscentrum Skåne har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag på
4 000 kr för 2016.
AC Skåne är en av 24 lokalavdelningar inom Adoptionscentrum och har ungefär
600 medlemsfamiljer. I AC Skåne träffas medlemmar som vill träffa andra i
samma situation före, under och/eller efter adoptionen. Organisationen ordnar
olika familjeaktiviteter, utbildningar och föreläsningar efter medlemmarnas
intresse. AC Skåne har även olika nätverksgrupper där medlemmar, utifrån
eget intresse, kan delta.
Då verksamheten rör internationella adoptioner har Svalövs kommun liten
anknytning till organisationen. Förvaltningens förslag är därmed att ansökan
ska avslås.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-04-18
Ansökan från Adoptionscentrum Skåne, inkommen 2016-03-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Ansökan från Adoptionscentrum Skåne avslås.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Adoptionscentrum Skåne

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-04-27

Dnr SN 32-2016

§ 54 Ansökan om ekonomiskt bidrag - BRIS Region Syd
Socialnämndens beslut
1. Barnens rätt i samhället (BRIS) Region Syd beviljas ett ekonomiskt
bidrag om 3 500 kr för verksamhetsår 2017.

Sammanfattning av ärendet
BRIS Region Syd har inkommit med en ansökan om ekonomiskt bidrag på
10 kr per barn i Svalövs kommun, totalt 31 150 kr, för år 2017.
Svalövs kommun hänvisar till BRIS på kommunens hemsida för de kommuninvånare som kan behöva stöd från BRIS.
Socialnämnden beviljade 2015-04-29, § 70, ett ekonomiskt bidrag på 3 500 kr
till Helsingborgs kvinnojour för år 2016.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-04-18
Ansökan från BRIS Region Syd, inkommen 2016-03-17.

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Barnens rätt i samhället (BRIS) Region Syd beviljas ett
ekonomiskt bidrag om 3 500 kr för verksamhetsår 2017.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
BRIS Region Syd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 153-2014

§ 55 Personligt ombud – utökning av verksamheten
Socialnämndens beslut
1. Omfattningen på tjänsten för personligt ombud utökas från 25 % till
50 % under avtalstiden 2016-05-01 – 2018-03-31.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden fattade 2014-12-16, § 225, följande beslut: 1) Socialnämnden
beslutar att inrätta en 25 % tjänst som personligt ombud fr o m 2015-03-01 i
Svalövs kommun. 2) Tjänsten köps från PO-Skåne, en ideell förening som
bedrivs av RSMH samt Schizofreniföreningen. 3) Ett treårigt avtal tecknas med
start 2015-03-01, därefter följs insatsen upp i socialnämnd för eventuell
förlängning.
Under det första verksamhetsåret har det antal personer som sökt stöd via det
personliga ombudet motsvarat mer än 25 % av en heltidstjänst. Med anledning
av detta finns det behov av att utöka det personliga ombudets verksamhet.
Förslaget är att ett nytt avtal tecknas med omfattningen 50 % av en
heltidstjänst. Avtalstiden är 2016-05-01 – 2018-03-31.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-04-15
Socialnämndens protokoll 2014-12-16, § 225

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Omfattningen på tjänsten för personligt ombud utökas från
25 % till 50 % under avtalstiden 2016-05-01 – 2018-03-31.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
PO Skåne
Kommunförvaltningen (MLLG, PAEK)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016-04-27

Dnr SN 42-2015

§ 56 Revidering av delegeringsordning för
socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Föreliggande förslag till reviderad delegeringsordning för
socialnämnden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2016-03-21, § 36, följande beslut:
1) Socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens reglementen förändras
på så sätt att punkt 1 d) Äldre människor och människor med funktionshinder, 1
e) Hälso- och sjukvårdslagen samt 1 i) Bostadsanpassning föres över till vårdoch omsorgsnämnden. 2) Förändringarna träder i kraft 2016-04-01.
Detta har föranlett förändringar i socialnämndens delegeringsordning, enligt
föreliggande förslag. Kapitel 1 ”Ekonomiärenden” har också harmonierats med
övriga nämnders och kommunstyrelsens delegeringsordningar.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-04-15
Reviderad delegeringsordning för socialnämnden
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-03-21, § 36

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Föreliggande förslag till reviderad delegeringsordning för
socialnämnden godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (PAEK, MLLG, SAKN, CAKK, SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 57 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 12406-15
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 1769-16
Högsta Förvaltningsdomstolen, Mål nr 1000-1006-16
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 2872-16
Protokollet ska skickas till:
-

___
Ajournering 14.27-14.36

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 58 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nämndsekreterare Helena Heintz informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2016
Januari: 119
Februari: 109
Mars: 120
b) Utbetalt försörjningsstöd 2016
Januari: 649 181 kr
Februari: 745 715 kr
Mars: 1 008 333 kr
Verksamhetschef Mikael Lindberg och tf socialchef Paul Eklund informerar om:
c) Nuläge avseende flyktingmottagning
d) Personalstrategiska frågor
e) Tillförordnad socialchef – Paul Eklund har vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-11 utsetts till tillförordnad socialchef för sex månader i avvaktan
på rekrytering av ny socialchef.
f) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg avseende tillsyn av handläggningen av familjehemsvården i Svalöv
g) Cesar Vargas – ny enhetschef för utsluss/HVB-hem Nova
h) Organisationsskiss för social sektor tas upp vid nästkommande
sammanträde
Praktiksamordnare Stellan Ask informerar om:
i) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder
Ordförande Krister Olsson informerar om:
j) Extra sammanträde 2016-05-18 kl 08.00
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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