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Plats och tid:

Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A,
kl 16.30 – 17.30

Ledamöter

Göran Wallén (M)
Agneta Lindskog (KD)
Erland Stensson (V)
Cecilia Karlsson (M)
Gertie Elsässer (FP))
Sonja Lindlöf (FP)
Mattias Horrdin (C)
Eleni Rezaii (S)
Inga-Lisa Ekdahl (S)
Preben Widerberg (S)
Anna Baumann (MP)
Sara Lilja (M)
Edith Escobar (M)
Maria Bengtsson (FP)
Nils Svendenius (KD)
Agnes Petersson (S)
Allan Jackson (S)
Martin Stensson (DV)
Inga-Lill Sjunnesson
Annika Pettersson
Ricardo Espinoza
Inger Fröman
Agneta Book Lövkvist
Ronny Book
Boel Hansson

Ersättare:

Övriga närvarande:

ordförande

fr o m 17.25
socialdirektör
verksamhetschef arbete och försörjning
verksamhetschef psykiatri och vuxenstöd
verksamhetschef barn och förälder
ekonom/controller
SSR
nämndsekreterare

Justerande:

Eleni Rezaii (S)

Tid och plats
för justering

socialförvaltningens sessionssal, måndagen den 20 april 2009
kl 16.30

Paragrafer:

82-83

Underskrifter: sekreterare _____________________________________

ordförande _____________________________________

justerande _____________________________________
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§

82

Begäran om tilläggsanslag för boende för hemlösa kvinnor, Bardisanen
– boende för äldre samt boende för flyktingar
Dnr SO 2009/225.
Sammanfattning
Et boende för 12 äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar, benämnt
Bardisanen kommer att stå klart för inflyttning i augusti 2009. Driften för innevarande
år uppgår till 3 900 tkr.
Ett uppdrag har getts till förvaltningen om att tillskapa ett boende för kvinnor. Boendet
beräknas stå klart i oktober 2009 och kostnaden beräknas för 2009 att uppgå till 1 545
tkr.
Två nya boendeenheter för flyktingar är under uppförande. De medför en
kostnadsökning med totalt 1 541 tkr. För 2009 behövs täckning med 478 tkr.
Socialförvaltningen har ingen möjlighet att inom sin befintliga ram täcka ovanstående
kostnader 2009.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av den 2 april 2009.

Socialnämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen ansöka om tilläggsanslag för 2009 till Bardisanen med
3 900 tkr, för flyktingbostäder med 478 tkr samt till ett boende för hemlösa kvinnor
med 1 545 tkr

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonom Agneta Book Lövkvist

ordförande

justerande

utdragsbestyrkande
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§
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Budgetframställan
Ekonomi- och verksamhetsplan 2010-2012 med budget 2010.
Dnr SO 2009/224.
Sammanfattning
Inför 2010 behövs åtgärder med besparingar motsvarande 8 000 tkr vidtas. Då har inte
de kostnader som bedöms som opåverkbara eller mycket svårpåverkbara inräknats. Som
opåverkbara kostnader räknar förvaltningen socialbidrag och vårdkostnader för barn,
ungdomar och vuxna. Lund har i jämförelsevis mycket låga kostnader för individ- och
familjeomsorgen.
Beslutsunderlag
Missiv av den 6 april 2009.
Tjänsteutlåtande av den 2 april 2009.
Yrkanden
Ordföranden Göran Wallén (M) yrkar att att-satserna 3 till 6 i missivet bryts ut och
beslutas under sammanträdet och att att-satserna 2 och 7 bordläggs i avvaktan på att
centrala förhandlingarna med de fackliga organisationerna slutförs.
Ordföranden Göran Wallén (M) yrkar vidare att att-satsen 3 ändras till:
att ansöka om utökad budgetram med 4 000 tkr till vårdkostnader för psykiskt
funktionshindrade.
Eleni Rezaii (S) begär ajournering och sammanträdet ajourneras mellan kl 17.20 och
17.30.
Socialnämnden beslutar
att ansöka om utökad budgetram för med 4 000 tkr för att täcka kostnader för
vårdkostnader för psykiskt funktionshindrade
att ansöka om utökad budgetram med 8 100 tkr för drift av Bardisanen
att ansöka om utökad budgetram med 1 541 tkr för att täcka kostnader för nya
flyktingbostäder
att ansöka om utökad budgetram med 6 160 tkr för drift av boende för hemlösa kvinnor
forts nästa sida

ordförande

justerande

utdragsbestyrkande
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§ 83 forts
att bordlägga förslagen om minskning av socialförvaltningens budgetram
att bordlägga socialnämndens mål- och verksamhetsplan för 2010-2012

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonom Agneta Book Lövkvist
Akten

ordförande

justerande

utdragsbestyrkande
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