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Sammanträdesdatum

2018-05-29
Socialnämnden
Plats och tid

Slagtoftavägen 11
Tisdagen den 29 maj 2018 kl 17:00

Beslutande

Hans Frank (L), ordförande
Lillemor Widh (S), 1:e vice ordförande
Bengt Hedlund (SPI), 2:e vice ordförande
Gunvor Håkansson (C)
Patrik Karlsson (C)
Eva Nyman (L)
Stefan Borg (SD)
Gerty Holst (-)
Anders Malmgren (M)
Lars-Göran Ritmer (M)
Karin Melin (SPI)
Jan Axelsson (S)
Marianne Andersson (C), tjänstgörande ersättare för Erik Ridderby (MP)

Övriga deltagande

Peter Kromnow (KD)
Bo Svenningsen (SD)
Jan Lind (-)
Eva Klang Vänerklint, Socialchef

Utses att justera
Paragrafer

Patrik Karlsson
109 och 103, övriga paragrafer finns i ordinarie protokoll

Sekreterare

Elin Thörneby
Ordförande

Hans Frank
Justerande

Patrik Karlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Datum för anslags uppsättande

2018-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby

Underskrift

Elin Thörneby

Datum för anslags nedtagande

2018-06-21
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Dick Nyström, Administrativ chef
Elin Thörneby, Nämndsekreterare
Linnéa Hådell Löt, Ekonom
Carina Claesson, Enhetschef, § 103
Bahare Mohammadi-Andersson, Enhetschef, § 103
Anna Corelius, Boendesamordnare och anhörigstöd, § 103
Pernilla Hansson, Alkohol och drogterapeut, § 103
Camilla Håkansson, Familjebehandlare, § 103
Anna-Carin Håkansson, facklig företrädare, Kommunal
Monica Rolin, facklig företrädare, Vårdförbundet
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Sammanträdesdatum

2018-05-29
Socialnämnden
Dnr SN 2018/215

§ 103 Ansökan Huskurage Hörby 2018 - 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar att hos länsstyrelsen ansöka om projektmedel med
31 500 kronor.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Våld i nära relation är ett problem där samhället måste agera till skydd för
de som utsätts, men som också måste förebyggas för att undvika att
människor drabbas över huvud taget. Trots att det förebyggande arbetet
anses vara oerhört viktigt, är de primärpreventiva metoderna i Sverige få.
En metod som dock fått spridning under senare år är metoden Huskurage.
Huskurage är en metod med mål att förebygga och förhindra våld i nära
relationer genom att ge grannar verktyg att agera i våldssituationer. Genom
att införa Huskurage i kommunen - hos bostadsbolagen och hos så många
privata hyresvärdar som möjligt ökar insikten hos våldsutsatta om att det
faktiskt finns hjälp att få. Våldsutövarna kommer dessutom gradvis att
förstå att de inte kommer att få fortsätta att utöva våldet ostört, eftersom
grannar och medmänniskor informeras och utbildas att ingripa och agera.
Forskning visar att våldsutsatta gör motstånd i direkt proportion till hur
mycket stöd och hjälp de förväntar sig att få från omgivningen. Genom att
införa Huskurage i kommunen kan vi vara med och skapa en norm som
säger att vi ska agera och hjälpa till om vi misstänker att barn eller vuxna
utsätts för våld. Arbetet med att införa Huskurage kommer att inledas med
en öppen föreläsning riktad till bostadsbolag, privata hyresvärdar,
bostadsföreningar och allmänheten där Huskurages grundare, Nina Rung
och Peter Svensson, presenterar metoden och ämnet våld i nära relationer
diskuteras. Efter introduktionsföreläsningen kommer vi bjuda in till
ytterligare ett möte för de aktörer som är intresserade av att införa
Huskurage i sina bostadshus/bostadsbolag. Den grupp som skapas genom
detta möte kommer sedan ta fram ett material anpassat till Hörby utifrån de
mallar som redan erbjuds inom Huskurages befintliga koncept.
Informationen ska sedan spridas till de boende i husen/inom bolagen, en
policy ska sättas upp i trapphus och så vidare. Denna grupp kommer sedan
träffas 1-2 gånger per år för att dels diskutera hur arbetet fortlöper, men
även för att kommunens familjefridssektion ska kunna erbjuda
kompetenshöjande insatser och föreläsningar inom området våld i nära
relationer. För att starta upp Huskurage i Hörby vill familjefridsenheten
ansöka om projektmedel från Länsstyrelsen i Skåne.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Socialnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Huskurage 2018
Ansökan Huskurage Hörby 2018 - 2019.docx
Socialnämndens arbetsutskott (2018-05-17 SNAU §166).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 109 Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl.
Beslut
Socialnämnden beslutar att se positivt på planförslaget och i övrigt inte ha
några synpunkter.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggkontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, tagit fram
förslag på ny detaljplan för fastigheterna Pugerup 6, 22 och 36 m.fl i Hörby
kommun. Förslaget har under hösten 2017 varit utsänt på samråd och
därefter reviderats.
Granskningshandlingar har upprättats 2018-03-16 och byggnadsnämnden
beslutade 2018-03-28, § 46 att sända ut förslaget på granskning.
Granskningen är sista möjligheten för berörda att lämna synpunkter på
planförslaget inför antagande.
Planområdet är centralt beläget i Hörby tätort, ca 500 meter från Gamla
torg.
Området gränsar direkt i norr mot Slakterigatan och i norr och öster till
fastigheter med kontorslokaler och verksamheter så som
produktionslokaler, bilförsäljning, bilservice och försäljning av kläder. I
söder gränsar området till Kristianstadvägen och i väst till Industrigatan.
Området ligger mellan befintlig bostadsbebyggelse och befintliga
verksamheter. Strax öster om området ligger Hörbys första höghus med
åtta våningar från 2011. Planområdet omfattar ca 1,22 hektar.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att se positivt på planförslaget och i övrigt inte ha
några synpunkter.
Beslutsunderlag
meddelandehtml.html
Underrättelse Pugerup granskning.pdf
Pugerup granskningshandling plankarta 180316.pdf
Pugerup granskningshandling planbeskrivning 180316.pdf
TS 180509 Granskning Detaljplan för Pugerup 6, 22 och 36 m.fl.
Socialnämndens arbetsutskott (2018-05-17 SNAU §164).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

