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Helena Johansson, enhetschef 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
Anna Johnsson, ekonom, § 26 f-g 
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Utses att justera Krister Olsson (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-02-13, kl. 16.30 

Justerade 
paragrafer §§ 19 - 26 

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Krister Olsson (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-12 

Anslaget under tiden 2019-02-15 – 2019-03-08 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr SN 71-2018 

§ 19 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut 
inom individ- och familjeomsorgen 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

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 (IVO). Besluten ska även rapporteras till revisionen och 
kommunfullmäktige kvartalsvis.  

Från 2018 har rapporteringen till IVO förändrats. Tidigare skickade 
förvaltningen kvartalsrapporter till IVO oavsett om det fanns individärenden att 
rapportera eller ej. Från 2018 ska förvaltningen endast skicka rapporter de 
kvartal då det finns individärenden att rapportera.  

För kvartal 4 2018 finns inga beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson KD): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen 
Kommunförvaltningen (MLLG, HAJN, CAKK) 
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Dnr SN 12-2019 

§ 20 Intern kontrollplan 2019 

Socialnämndens beslut 
 

1. Förslag till plan för intern kontroll 2019, enligt specifikation i bilaga 1 och 
4, antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19, § 142 en policy för intern kontroll. I 
denna tydliggörs ansvarsfördelning och krav ställs på tydlig och transparant 
riskanalys som ska ligga till grund för en bruttorisklista. Bruttorisklistan utgör 
sedan underlag för beslut om vilka internkontrollmoment som ska genomföras 
under det kommande året. De internkontrollmoment, som väljs är de som 
uppnår en bestämd risknivå. Policy för intern kontroll reviderades av 
kommunfullmäktige 2017 10-31, § 143, med korrigeringar i tidsplan för att 
harmonisera med nämndernas sammanträdestider.  

Respektive nämnd fattar beslut om internkontrollplan för sina verksamheter. 
Kommunstyrelsen får information om vilka beslut som de olika nämnderna tagit. 
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över det samlade internkontrollarbetet i 
kommunen. 

Förvaltningen föreslår att särskilda riskanalyser och Lex Sarah inte längre 
kvarstår som kontrollmoment.   

För 2019 föreslås nedanstående kontrollmoment för socialnämndens 
verksamheter:  

• Ekonomiskt bistånd 

• Delegationsbeslut 

• Loggkontroller 

• Tid från beslut om insats (egen öppenvård barn och unga) till uppstart av 
insatsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2019-01-15, inkl.  
Generella kontroller för alla nämnder, styrelser och utskott (bilaga 1) 
Social sektor (bilaga 4) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD):  1. Förslag till plan för intern kontroll 2019, enligt 
specifikation i bilaga 1 och 4, antas. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK) 
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Dnr SN 13-2019 

§ 21 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med 
Personliga ombud 

Socialnämndens beslut 
 

1. Svalövs kommun ansöker om statsbidrag för verksamhet med 
Personliga ombud motsvarande en halvtidstjänst (0,50) i enlighet med 
ansökan daterad 2019-01-21.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhet med personligt ombud startade upp i Svalövs kommun i april 2015. 
I maj 2016 utökades omfattningen från 0,25 till en halvtidstjänst (0,50). 
Socialnämnden beslutade i februari 2018, SN 2018-02-28 § 38, att teckna 
fortsatt avtal med Personligt Ombud Skåne (PO Skåne). 

Nu aktuellt ärende avser ansökan om statsbidrag för verksamhet med 
Personliga ombud motsvarande en halvtidstjänst (0,50). Det personliga 
ombudet kommer genom utåtriktad information, besök på mötesplatser och 
deltagande vid olika arrangemang, fortsätta att verka för att nå personer i 
målgruppen som kan vara i behov av stöd. Ombudet kommer fortsätta att 
säkerställa att personer som erbjuds stöd tillhör den målgrupp som anges i den 
förordning som reglerar verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-01-22 
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud, daterad  
2019 01-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Svalövs kommun ansöker om statsbidrag för 
verksamhet med Personliga ombud motsvarande en halvtidstjänst (0,50) i 
enlighet med ansökan daterad 2019-01-21. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG) 
Länsstyrelsen Skåne län, Enheten för social hållbarhet 
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Dnr SN 2-2018 

§ 22 Synpunkten för återrapportering för kvartal 3 och 
4, 2018 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur 
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen via 
Synpunktshanteraren på www.svalov.se, alternativt på för ändamålet avsedd 
blankett, ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje 
kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

Under kvartal 3 2018 inkom 3 synpunkter för socialnämnden via 
Synpunktshanteraren, 3 synpunkter inkom för kvartal 4 2018 (se 
tjänsteskrivelse). 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-01-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK) 
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Dnr SN 15-2019 

§ 23 Projekt, försörjningsstöd - lägesrapport 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser lägesrapport för projekt Försörjningsstöd som skapades som ett 
initiativ för att minska antalet försörjningsstödstagare i kommunen.  

Efter en omfattande kartläggning av kandidater inom försörjningsstöd/AME 
valdes 20 personer ut att delta i projektet. 4 deltagare fick avsluta sin 
anställning i projektet kort efter att projektet startade och har ersatts av andra 
deltagare.  

Tanken är att projektet ska vara en språngbräda för deltagarna vidare till annan 
reguljär anställning eller utbildning. För närvarande har 3 deltagare en planering 
efter projektets slut där 2 kommer att börja studera och en kommer att starta 
eget.   

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-01-29 
Projekt försörjningsstöd lägesrapport, daterad 2019-01-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, MEEO) 
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Dnr SN 99-2018 

§ 24 Ansökan enligt 8 kap. 2 § alkohollagen om 
stadigvarande serveringstillstånd för Koon Asiatisk 
Restaurang AB 

Socialnämndens beslut 
 

1. Koon Asiatisk Restaurang AB beviljas stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten enligt 8 kap. 2 § alkohollagen, att servera starköl, vin, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker Koon Asiatisk Restaurang 
AB i Svalöv med serveringstid kl. 11.00 - 23.00 inomhus.  

Sammanfattning av ärendet 

Koon Asiatisk Restaurang AB ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten med serveringstid kl. 11.00 - 23.00, för att servera starköl, vin, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker inomhus på Koon Asiatisk 
Restaurang AB i Svalöv. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, datum 2019-01-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Koon Asiatisk Restaurang AB beviljas stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap. 2 § alkohollagen, att servera 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker Koon Asiatisk 
Restaurang AB i Svalöv med serveringstid kl. 11.00 - 23.00 inomhus. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Koon Asiatisk Restaurang AB 
Kommunförvaltningen (LNN, MLLG) 
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Dnr - 

§ 25 Meddelanden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 8550-18 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 26 Information 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Sara Månsson informerar om: 

a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2019 

Januari: 102 

b) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2019 

Januari: 134 

c) Utbetalt försörjningsstöd 2019 

Januari: 847 955 kr 

d) Vid socialnämndens sammanträde i januari framfördes önskemål att flytta 
sammanträdet den 16 augusti kl. 13.30 till förmiddagen. Ordförande har 
beslutat att sammanträdet flyttas till kl. 08.30 samma dag.  
 

Socialchef Mikael Lindberg informerar om:  

e) Personal- och verksamhetsfrågor 

f) Ekonomi 

g) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder 

h) Flyktingmottagning  

i) Orosanmälningar från skolor 

j) Lex Sarah-anmälan 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 
 
 


