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§ 122
Tema- ANDT-samordnaren kommer och berättar om
ANDT-handlingsplanen
Sammanfattning
ANDT samordnaren Stéfanie Feldmann Olofsson informerar om ANDT arbetet i
kommunen och framtagandet av den nya ANDT planen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 123
Förvaltningen informerar
Socialdirektör Inga-Lill Sjunnesson informerar om:
Den ekonomiska prognosen är sämre än förra månaden - 5 647 tkr.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 124
ANDT-handlingsplan 2012-2015
Dnr SO 2012/0373
Sammanfattning
Denna kommunövergripande handlingsplan för det förebyggande arbetet med
alkohol, narkotika, doping och tobak gäller för åren 2012 till 2015.
Handlingsplanens upplägg har samma struktur, med sju långsiktiga mål, som
Sveriges nationella strategi (antagen i riksdagen den 30 mars 2011). Riksdagens
övergripande mål för ANDT-politiken innebär en nolltolerans mot narkotika och
dopning, att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda
tobak samt att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion, bland annat genom att
minska konsumtionen och minska skadliga dryckesvanor.
Handlingsplanen är framtagen i ett format som ska inbjuda till läsning och på ett
överskådligt sätt beskriva Lunds kommuns olika nämnders ansvar. Den bör ligga
till grund för utvecklingen av gemensamma insatser mellan såväl förvaltningar,
förenings- och näringsliv som ideell idéburen sektor. Samtliga insatser ska gynna
Lunds invånare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2012-05-30
Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak 2012 – 2015
Socialnämnden beslutar
att översända Kommunövergripande handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopning
och Tobak 2012-2015 på remiss till alla berörda nämnder
att efter genomförd remissrunda göra de förändringar som yttrandena bedöms
föranleda.

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder
BRÅ
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 125
Motion Lyft hemlöshet till kommunövergripande nivå!
Dnr SO 2012/0214
Sammanfattning
Miljöpartiet har till kommunfullmäktige inkommit med motionen ”Lyft
hemlöshet till en kommunövergripande nivå!” med sammanlagt åtta yrkanden.
Beslutsunderlag
Miljöpartiet de Grönas motion ”Lyft hemlöshet till kommunövergripande nivå!
Tjänsteskrivelse 2012-05-29.
Socialnämnden beslutar
att godkänna tjänsteskrivelsen och översända den som sitt yttrande över
motionen till kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Verksamhetschef Ricardo Espinoza
Enhetschef Karin Säfström
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 126
Motion Sommarkort till barnfamiljer med långvarigt
ekonomiskt bistånd
Dnr SO 2012/0258
Sammanfattning
Motionen uppmärksammar barnfattigdom och de risker som ekonomisk utsatthet
innebär. Genom att erbjuda barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd
möjlighet att få Skånetrafikens sommarkort skulle skillnaderna mellan barns
möjligheter till ett aktivt sommarlov minska.
Förslaget ligger i linje med de insatser som socialnämnden redan har infört för
att på ett mer generellt sätt stödja barn i hushåll med långvarigt försörjningsstöd.
Det har visat sig att bara en liten del av de berörda familjerna har ansökt om
förstärkt bidrag till fritidsaktiviteter till barnen.
Socialnämndens ekonomiska situation medger dock inte någon ytterligare
satsning. En mer sammanhållen diskussion om vilka insatser som generellt sätt
skulle stödja barn i hushåll med långvarigt försörjningsstöd kommer att föras
framöver.
Beslutsunderlag
Motionen ”Sommarkort till barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd.
Tjänsteskrivelse daterad 2012-05-31.
Yrkanden
Olof Norborg (V) yrkar, för oppositionen, att socialnämnden tillstyrker
motionen.
Göran Wallén (M) yrkar att motionen avstyrks samt att förvaltningen får i
uppdrag att utreda vilka insatser som generellt skulle stödja barn i hushåll med
långvarigt försörjningsstöd samt föreslå en prioriteringsordning.
Beslutsgång
Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på yrkandena och finner att
hans eget yrkande vunnit bifall.
Votering begärs och företas med följande propositionsordning:
Ja, till Göran Walléns (M) yrkande.
Nej, till Olof Norborgs (V) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Göran Wallén (M), Agneta Lindskog (KD), Gert Birgersby (M), Philip Sandberg
(FP), Sonja Lindlöf (FP) och Mattias Horrdin (C) röstar ja.
Anna Baumann (MP), Peter Fransson (S), Agnes Petersson (S), Olof Norborg
(V) och Martin Stensson (DV) röstar nej.
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifalls Göran Walléns (M) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden beslutar
att avstyrka motionen ”Sommarkort till barn i hushåll med långvarigt
försörjningsstöd samt
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka insatser som generellt skulle stödja
barn i hushåll med långvarigt försörjningsstöd och föreslå en
prioriteringsordning.
Reservationer
Oppositionen reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Biträdande socialdirektör Annika Pettersson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 127
Yttrande över medborgarförslag om bättre information om
olika hjälpgrupper
Dnr SO 2012/0341
Sammanfattning
Hind Zahroun föreslår att informationen om alla broschyrer som finns på
socialförvaltningen förbättras genom att dela ut informationen på ett bättre sätt.
Beslutsunderlag
Hind Zahrouns medborgarförslag inkommet den 1 mars 2012.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2012.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-22.
Socialnämnden beslutar
att godkänna socialförvaltningens förslag om ökad informationsspridning till
skol- och utbildningsförvaltningarna samt
att översända tjänsteskrivelsen 2012-05-22 som svar till Hind Zahrouns
medborgarförslag.

Beslut expedieras till:
Hind Zahroun
Kommunikationsstrateg Anna Scholtz
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 128
Uppföljning av planen - Full delaktighet för alla
Dnr SO 2012/0320
Sammanfattning
Socialnämnden skall yttra sig över hur långt arbetet med de olika delarna av
handikapplanen har kommit. Planen är indelad i sju områden. Attityder och
bemötande, hälsa, information och kommunikation, fysisk miljö, utbildning och
arbete, kultur och fritid samt stöd, service och tjänster. Varje område i planen är
kopplat till en eller flera artiklar ut FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning och innehåller mål för området, åtgärder för att nå
målet och ansvariga nämnder.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets remisskrivelse 2012-05-09.
Tjänsteskrivelse 2012-05-30 över uppföljning av handikapplanen.
Socialnämnden beslutar
att låta tjänsteskrivelse 2012-05-30 utgöra yttrande om uppföljning av
handikapplanen – Full delaktighet för alla.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Utvecklingsledare Lotta Green Dahlberg
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129
Uppföljning av beslut om riktat bidrag till barn som lever i
familjer med långvarigt biståndsberoende
Dnr SO 2011/0331
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade i oktober 2011 att införa en extra barnnorm – ett riktat
ekonomiskt bidrag till fritidsaktivitet om maximalt 1000 kronor per barn och år.
Utfallet och en utvärdering av försöket ska redovisas på socialnämndens
sammanträde i juni 2012. Beslutet gäller barn som lever i familjer som fått
ekonomiskt bistånd i minst 6 månader och där biståndsbehovet bedöms kvarstå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-05-30, ”Uppföljning av beslut om riktat bidrag till barn
som lever i familjer med långvarigt biståndsberoende”.
Tjänsteskrivelse 2011-04-29, ”Förslag om riktat bidrag till barn som lever i
familjer med långvarigt biståndsberoende”.
Yrkanden
Anna Baumann (MP) yrkar för oppositionen att det riktade bidraget permanentas
och bidrag utgår med 2 500 kr/barn/år, i enlighet med det ursprungliga förslaget.
Göran Wallén (M) yrkar att rapporten godkänns, att försöket förlängs 1 år med
bidrag om 1 000 kr/barn/år och finansieras inom befintlig budget ram.
Agneta Lindskog (KD) yrkar avslag till Anna Baumanns (MP) m.fl. yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på yrkandena om försöket
med riktat bidrag ska förlängas 1 år eller permanentas och finner att försöket ska
förlängas 1 år
Votering begärs och företas med följande propositionsordning:
Ja, till Göran Walléns (M) yrkande.
Nej, till Anna Baumanns (MP) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Göran Wallén (M), Agneta Lindskog (KD), Gert Birgersby (M), Philip Sandberg
(FP), Sonja Lindlöf (FP) och Mattias Horrdin (C) röstar ja.
Anna Baumann (MP), Peter Fransson (S), Agnes Petersson (S), Olof Norborg
(V) och Martin Stensson (DV) röstar nej.
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifalls Göran Walléns (M) yrkande.
Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på yrkandena om bidraget
ska vara 1 000 kr/barn/år och förslaget att bidraget ska vara 2 500 kr/barn/år.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Votering begärs och företas med följande propositionsordning:
Ja, till Agneta Lindskogs (KD) yrkande.
Nej, till Anna Baumanns (MP) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Göran Wallén (M), Agneta Lindskog (KD), Gert Birgersby (M), Philip Sandberg
(FP), Sonja Lindlöf (FP) och Mattias Horrdin (C) röstar ja.
Anna Baumann (MP), Peter Fransson (S), Agnes Petersson (S), Olof Norborg
(V) och Martin Stensson (DV) röstar nej.
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifalls Agneta Lindskogs (KD) yrkande.
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporten
att förlänga försöket med riktat bidrag till barn som lever i familjer med
långvarigt biståndsberoende med 1 år samt
att finansiera bidraget inom befintlig budgetram.
Reservationer
Oppositionen inlämnar skriftlig reservation. Bilaga § 129/01.

Beslut expedieras till:
Biträdande socialdirektör Annika Pettersson
Verksamhetschef Inger Fröman
Enhetschef Madeleine Dymling
Enhetschef Ann-Charlott Johansson
Enhetschef Marie Olsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bilaga SO 2012-06-12, § 129/01

Reservation
Ärende: Uppföljning av beslut om riktat bidrag till barn som lever i familjer
med långvarigt bidragsberoende
(Dnr SO 2011/0331)
Oppositionen (MP, S, V och DV) konstaterar inledningsvis att det av
Socialförvaltningens utvärdering framgår att den summa om 1000 kronor
per barn och år som nu utgått under en försöksperiod om sex månader inte
är tillräckligt hög för att tillgodose barnens kostnader som följer med att de
går in i en fritidsaktivitet. Bistånd om 1000 kronor har ofta visat sig vara
tillräcklig för att bekosta en terminsavgift eller medlemskap men täcker inte
de extra kostnader som barnen behöver för utrustning och kringaktiviteter.
Vidare visar utvärderingen att det faktum att bidraget införts på försök
bidrar till barnen inte vågar ge sig in i en aktivitet som de senare inte kan
fortsätta. Av de 370 hushåll som är biståndsberättigade har endast var tionde
hushåll (38 hushåll) beviljats extra barnnorm. Sammanfattningsvis visar
utvärderingen att beloppet om 1000 kronor inte ger barnen tillräckligt
utrymme för att delta i olika fritidsaktiviteter samt att det är angeläget med
ett längre perspektiv på insatser, d.v.s. att biståndet permanentas.
Oppositionen motsätter sig därför alliansens beslut om att inte höja biståndet
från1000 kronor till 2500 kronor i enlighet med tjänsteskrivelsen 2011-0429 samt beslutet om en förlängning på endast ett år till med hänvisning till
de argument som framförts ovan om fördelarna med att permanenta
biståndet.
Vi inom oppositionen anser att det är viktigt att ett riktat ekonomiskt bidrag
om 2500 kronor införs omedelbart i syfte att stärka utsatta barns rättigheter
samt att biståndet ska permanentas. Vi reserverar oss därför till förmån för
vårt eget yrkande i ovan nämnda ärende i Socialnämnden.
Anna Baumann, (MP)

Olof Norborg, (V)

Peter Fransson, (S)

Martin Stensson, (DV)
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§ 130
Ändring av datum för socialnämndens sammanträde i
november 2012
Dnr SO 2011/0734
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 23 november 2011 om sammanträdesdagar för
2012.
Socialnämndens ordförande Göran Wallén (M) har nu föreslagit att datum för
socialnämndens sammanträde ändras från den 14 november till den 7 november.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 30 maj 2012
Socialnämnden beslutar
att sammanträda den 7 november 2012.

Beslut expedieras till:
Samtliga enheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131
Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla
socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer
Dnr SO 2012/0376
Sammanfattning
Regeringen har avsatt medel för år 2012 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens
arbete mot våld i nära relationer.
Socialförvaltningen ansöker om 1 330 000:- av de statliga medlen till ett flertal
olika verksamheter som skulle bidra till att förstärka och utveckla arbetet med
målgruppen.
Att långsiktigt förstärka och kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i
nära relationer är mycket angeläget i syfte att förbättra situationen för barn som
riskerar att fara illa och som riskerar att utveckla psykosocial ohälsa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-05-31.
Ansökan till socialstyrelsen.
Socialnämnden beslutar
att hos socialstyrelsen ansöka om 1 330 000 kronor av utvecklingsmedel 2012
för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

Beslut expedieras till:
Socialstyrelsen
Verksamhetschef Inger Fröman
Enhetschef Staffan Persson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132
Delrapport om utvecklingsmedel 2011 för att stärka stödet
till våldsutsatta kvinnor, vård och omsorgsförvaltningen.
Dnr SO 2011/0328
Sammanfattning
Regeringen avsatte 108 250 000 kronor för år 2011 till länsstyrelserna för att på
lokal nivå långsiktigt förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta
kvinnor, barn som bevittnat våld och män som utövar våld i nära relation.
Länsstyrelsen i Skåne län tilldelades totalt 14 miljoner kronor att fördela under
2011. Pengarna avsåg en period på 12 månader med start senast 2011-12-31. Vid
ansökningar från övriga inom kommunen krävdes ett beslut från socialnämnden
att man ställde sig bakom ansökan
Vård- och omsorgsförvaltningen ansökte om utvecklingsmedel för att förstärka
och kvalitetsutveckla arbetet med målgruppen. De aktiviteter som planerades har
i stort genomförts, en del av dem kommer att äga rum under hösten 2012.
Förslag till beslut
Tjänsteskrivelse 2012-06-04
Delrapport från Vård- och omsorgsförvaltningen
Socialnämnden beslutar
att godkänna slutrapport från Vård- och omsorgsförvaltningen och översända
den till länsstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Socialstyrelsen
Vård- och omsorgsförvaltningen
Verksamhetschef Inger Fröman
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133
Månadsstatistik över försörjningsstödet
Dnr SO 2012/0018
Beslutsunderlag
Månadsstatistik över försörjningsstödet i maj 2012.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134
Beläggningsstatistik Comesta kvinnoboende
Dnr SO 2012/0023
Förslag till beslut
Beläggningsstatistik för Comesta kvinnoboende maj 2012.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

16

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2012-06-12

§ 135
Beläggningsstatistik för Stadsmissionens logi- och
stödboende
Dnr SO 2012/0035
Förslag till beslut
Beläggningsstatistik för Stadsmissionens logi- och stödboende april 2012.
Beläggningsstatistik för Stadsmissionens logi- och stödboende maj 2012.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136
Beläggningsstatistik för Kvinnojourens skyddade boende
Dnr SO 2012/0245
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Kvinnojourens skyddade boende maj 2012.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137
Anmälningar
Dnr SO 2012/0032
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-06-04.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138
Rapportering av delegerade beslut
Dnr SO 2012/0037
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-06-05.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 146
Tilldelningsbeslut upphandling av personligt ombud
Dnr SO 2012/0148
Sammanfattning
Verksamhetschefen samt en tjänsteman inom verksamhetsområde vuxenstöd och
socialpsykiatri har tillsammans med en tjänsteman på upphandlingsenheten
genomfört upphandlingen, utvärderat det inkomna anbudet och bedömt detta
uppfylla de kvalitetskrav som ställs i förfrågningsunderlaget. Bedömningen
grundar sig på inkommet underlag från anbudsgivaren och ett personligt
sammanträffande med representanter för detta. Förslaget till beslutet har fattats
utifrån beslutande kriterier som preciseras nedan.
Beslutsunderlag
Anbudsutvärdering.
Tjänsteskrivelse 2012-06-07.
Socialnämnden beslutar
att anta anbud från Stiftelsen Comesta
att uppdra åt socialdirektören och verksamhetschefen att teckna avtal med
Stiftelsen Comesta för perioden 2013-01-01--2015-12-31.

Beslut expedieras till:
Upphandlare Jessica Bajtner
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

