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§ 196
Tema - Barnkonventionspiloter
Enhetschef Harald Gegner och socialsekreterarna Maj-Lis Strand och Björn
Hultenberg, två av förvaltningens barnkonventionspiloter, berättar om hur
förvaltningen arbetar med att implementera barnkonventionen på
socialförvaltningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 197
Förvaltningen informerar
Socialdirektör Inga-Lill Sjunnesson informerar om:
Ny kompetensutvecklingsplan för socionomer
Hot och våldssituationen som varit
Ekonomiska prognosen för 2012 visar ett underskott på -500 tkr
Inför 2013 behöver personalförstärkningar göras utifrån ambitionshöjningar i
lagstiftningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 198
Socialnämndens investeringsplan 2014-2018
Dnr SO 2012/0665
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför i december månad varje år en
investeringsprövning. Denna prövning resulterar i förslag till investeringsramar
som föreläggs kommunfullmäktige för beslut i samband med beslut om den
kommunala budgeten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-10-26
Socialnämnden beslutar
att godkänna och översända investeringsplan 2014-2018 till kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ekonomichef Per Falkenborn
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 199
Begäran om budgetförstärkning för att kunna driva
gruppboende Norregården
Dnr SO 2012/0673
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden håller på att avveckla ett av sina gruppboenden,
Norregården. Enheten är belägen på Norra Fäladen och har plats för 18 brukare.
Fastigheten ägs av LKF. Vård- och omsorgsnämnden har ett hyreskontrakt med
LKF som löper fram till 2014.
Med tanke på hemlöshetsproblematiken som finns i kommunen och
svårigheterna att hitta mark för att bygga nya anpassade boendeformer för
socialnämndens målgrupper fick socialförvaltningen en förfråga om att ta över
dessa lokaler.
Två enhetschefer inom verksamhetsområde Vuxenstöd och socialpsykiatri har
utarbetat ett förslag för verksamhet på Norregården samt de befintliga enheterna
Lilla Algatan, Odlaren, Arkivgatan och Magistratsvägen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-10-31
Socialnämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen begära en ramförstärkning med 4 750 tkr för budgetåret
2013 samt 9 500 tkr från 2014 och framåt.
Protokollsanteckning
Oppositionen låter anteckna till protokollet att det fortsätter finnas många
hemlösa i Lund och vi välkomnar att kommunen bygger ut sin kapacitet för
gruppen. Därför röstar vi för denna begäran om budgetförstärkning. Samtidigt
tror vi inte på kategoriboenden som en långsiktig lösning. Människor har rätt till
ett eget hem och kommunens bostadsbrist kan inte lösas inom nämnden.
Kommunen bör höja sina ambitioner i linje med oppositionens motion Lyft
Hemlösheten till Kommunövergripande nivå.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef Ricardo Espinoza
Ekonomichef Per Falkenborn
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 200
Ändring i delegationsordningen
Dnr SO 2012/0662
Sammanfattning
Den 11 maj 2011 beslutade socialnämnden att ändra delegationen för att den
nytillsatta biträdande enhetschefstjänst inom verksamhetsområde barn och
förälder, utredningsenhet ungdom skulle ha samma delegation som enhetschefen
i individärenden.
På utredningsenhet ungdom hanteras individärende för personer upp till 21 år
och därmed fattas beslut även inom området ”övriga individuella åtgärder för
vuxna ” och ”lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)”. Genom ett
förbiseende ändrades inte delegationen inom de två sistnämnda
delegationsflikarna. De beslut som enligt delegationsordningen är delegerade till
enhetschef föreslås även bli delegerade till biträdande enhetschef.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-10-17
Socialnämnden beslutar
att anta ändring av delegationsordning för socialnämnden ”övriga individuella
åtgärder för vuxna” och ”lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)”.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 201
Socialnämndens sammanträdesdagar 2013
Dnr SO 2012/0664
Sammanfattning
Enligt socialnämnden reglemente ska nämnden senast på årets sista sammanträde
fastställa de ordinarie sammanträdesdagarna för nästkommande år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-10-17
Socialnämnden beslutar
att fastställa sammanträdesdagarna för 2013 till:
onsdagen den 16 januari kl 16:30
onsdagen den 13 februari kl 16:30
onsdagen den 13 mars kl 16:30
onsdagen den 17 april kl 16:30
onsdagen den 15 maj kl 16:30
onsdagen den 12 juni kl 16:30
onsdagen den 14 augusti kl 16:30
onsdagen den 18 september kl 16:30
onsdagen den 16 oktober kl 16:30
onsdagen den 13 november kl 16:30
onsdagen den 11 december kl 16:30

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll

8

Sammanträdesdatum

2012-11-07

§ 202
Slutrapport avseende beviljade utvecklingsmedel till
förebyggande insatser gällande våld och förtryck i
hederns namn 2011.
Dnr SO 2010/0154
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne län har fördelat utvecklingsmedel till ideella, kommunala
och statliga verksamheter, i syfte att stärka det förebyggande arbetet mot våld
och förtryck i hederns namn. Socialförvaltningen beviljades 700 000 kr till
projekt Hedersteamet Bron av dessa utvecklingsmedel i enlighet med den
ansökan som gjordes. Projektet har fallit väl ut och länsstyrelsen har sen beviljat
en fortsättning på ytterligare 700 000 kr under ett år. Projektet har avslutats
120830 i enlighet med planeringen.
Beslutsunderlag
Missiv 2012-10-25
Slutrapport 2012-10-25
Socialnämnden beslutar
att godkänna slutrapporten och översända den till länsstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Verksamhetschef Inger Fröman
Enhetschef Ewa Hall
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 203
Uppdrag att utreda förutsättningar för införande av en
Social investeringsfond i Lund
Dnr SO 2012/0683
Sammanfattning
Många kommuner i Sverige har infört en modell som går under namnet social
investeringsfond. Syftet med investeringsfonderna är att möjliggöra satsningar
för olika målgrupper som är i behov insatser från samhället. Satsningarna ska
löna sig på sikt och medföra mindre kostnader och bättre insatser med god effekt
för den enskilde.
Socialförvaltningen har gjort ett förarbete som kan ligga till grund för ett vidare
uppdrag att utreda förutsättningarna för införandet av en modell i Lund. En
social investeringsfond i Lund ska beslutas av kommunstyrelsen och vara en
övergripande kommunal fond.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-11-02
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och ge förslag till
inrättandet av en social investeringsfond i Lund.

Beslut expedieras till:
Verksamhetschef Inger Fröman
Ekonomichef Per Falkenborn
Senior adviser Jeannette Unger Skou
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 204
Ansökan om hyresbidrag till Lunds Fontänhus
Dnr SO 2012/0691
Sammanfattning
Lunds Fontänhus har inkommit med en begäran om hyresbidrag med 300 tkr för
2012. Lunds Fontänhus har för 2012 erhållit föreningsbidrag med 241 tkr.
Kommunstyrelsen beviljade Lunds Fontänhus 241 tkr under tre år för
uppbyggnaden av ett Fontänhus i Lund. Medlen betalas ut av socialnämnden
som ett föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 202-11-07
Lunds Fontänhus ansökan om bidrag för 2012
Lunds Fontänhus komplettering
Socialnämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen ansöka om tilläggsanslag med 300 tkr för att kunna
bevilja Lunds Fontänhus extra ansökan för 2012.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 205
Anmälningar
Dnr SO 2012/0032
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-10-26
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 206
Anmälan av delegerade beslut
Dnr SO 2012/0037
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-10-25
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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