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§ 30
Tema - Förebyggande arbete
Verksamhetscheferna Inger Fröman, Ricardo Espinoza och Marie Olsson
informerar om socialförvaltningens förebyggande arbete.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Förvaltningen informerar
Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
Ensamkommande barn – nulägesrapport.
EU-medborgare. Många har återkommit till Lund efter julhelgerna och många
nya har tillkommit. 26 hushåll har bett om hjälp att åka hem.
Budget och skuldrådgivningen kommer att få besök av konsumentminister
Per Bolund.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Socialnämndens årsanalys 2014
Dnr SO 2015/0038
Sammanfattning
2014 präglades mycket av flytten till det nya kommunhuset Kristallen och de
förändringar i organisationen som sjösattes i maj. Förändringarna handlade om
att förbättra vår service och tillgänglighet för alla som behöver komma i kontakt
med oss.
Behovet av försörjningsstöd har fortsatt att öka i Lund och dessvärre i något
högre takt än förra året. Orsaken är främst arbetslöshet. Även behovet av
stödinsatser för barn, unga och vuxna ökade under året.
För att kunna ge barn som utsatts för misshandel och övergrepp ett snabbt och
effektivt stöd under utredningsprocessen ingår Lund i Barnahus mellersta Skåne.
Huset drivs i samverkan med flera andra parter och under året skrevs ett nytt
avtal på ytterligare tre år. Vi har också gjort en kartläggning av våld i nära
relationer i Lunds kommun i ett försök att greppa helheten och även få grepp om
det våld som inte finns med i polisens statistik.
Under året har vi lagt ner mycket arbete på att göra verklighet av regeringens
plan inom området psykisk hälsa. Ett resultat är en samverkansgrupp med
brukar- och intresseorganisationer och socialförvaltningen där brukarna inbjuds
att medverka till förvaltningens utveckling.
Det kom fler flyktingar till Lund under 2014 än vad vi var beredda på och hade
avtal om. Behovet av boendeplatser för ensamkommande barn är stort. Ett nytt
hem för vård eller boende (HVB) i kommunens regi har startats och planering
för att starta fler nya HVB är i gång.
Lunds krögare och studenter har börjat arbeta mer aktivt mot narkotika i
nöjeslivet tillsammans med oss inom kommunen och det nationella nätverket
Krogar Mot Knark.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens missiv 2014-02-05, årsanalys
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-04 årsanalys 2014
Socialnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens verksamhetsredovisning för 2014 och översända den
till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Socialnämndens begäran om överföring av
budgetavvikelse från 2014 till 2015
Dnr SO 2015/0036
Sammanfattning
Socialnämnden visar ett nettounderskott på -32 458 tkr för år 2014. Orsaken är
utgifter för lagstadgat försörjningsstöd och köpt vård till följd av ett ökat behov
av dessa insatser från kommuninvånarna samt ofinansierade lönekostnader.
Cirka 85 procent av nämndens verksamhet är av lagstyrd karaktär.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-29 begäran om överföring av
budgetavvikelse från 2014 till 2015
Socialnämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen begära att få det totala underskottet på -32 458 tkr
avskrivet i 2014 års bokslut
att få balansera tillståndsenhetens resultat på -104 tkr mot det egna kapitalet
att få balansera tolkförmedlingens resultat på 345 tkr mot det egna kapitalet samt
att få balansera flyktingverksamhetens resultat på -544 tkr mot det egna kapitalet

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Per Falkenborn
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler till
personer som missbrukar narkotika
Dnr SO 2015/0029
Sammanfattning
Region Skåne har begärt Lunds kommuns skriftliga medgivande att få fortsätta
att bedriva verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler till personer som
missbruka narkotika med stöd av Lagen om utbyte av sprutor och kanyler
(2006:323).
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-01 verksamhet med utbyte av
sprutor och kanyler.
Brev till kommundirektören i Lund
Socialnämnden beslutar
att ge Region Skåne sitt skriftliga medgivande att fortsätta bedriva verksamhet
med utbyte av sprutor och kanyler enligt 5 § i socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 2007:2).

Beslut expedieras till:
Region Skåne
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Utred behovet av en utökad social jour - Återremiss
Dnr SO 2014/0025
Sammanfattning
Denna utredning om en eventuell utökning av kommunens sociala jour har
genomförts på uppdrag av socialnämnden. Utredningen beskriver hur den sociala
jouren och beredskapen som socialförvaltningen har under icke kontorstid är
organiserad, vad lagstiftningen säger samt hur det ser ut i andra kommuner. I
utredningen ges också tre förslag på hur förvaltningens jour och beredskap kan
organiseras på andra sätt. Till förslagen redovisas en kostnad per kommun som
är beräknad på kronor per invånare.
De olika alternativen hamnar mellan dagens kostnad med 10 kronor per invånare
upp till 19 kronor per invånare. Kostnaderna är beräknade utifrån att
samverkanskommunerna som Lund har avtal med idag vill fortsätta samt att det
eventuellt tillkommer ytterligare en kommun. Utredarna förespråkar i skrivelsen
alternativ 2, en organisation som innebär att en och samma arbetsgrupp
bemannar all icke kontorstid. Detta i syfte att erhålla en så hög tillgänglighet,
kompentensnivå och rättsäkerhet som möjligt. Det innebär en kostnadsökning
men erbjuder en utökad service till medborgarna.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut den 12 februari 2014, § 37
Socialnämndens beslut 10 december 2014 § 189
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 30 januari 2015
Socialnämnden beslutar
att föreslå socialnämnden att godkänna föreliggande rapport och förslag till
förändringar av utökad social jour och beredskap enligt alternativ två samt
att kostnader för en utökad social jour beaktas i EVP 2016-2018 samt
att begära en rapport när verksamheten varit igång ett halvår.

Beslut expedieras till:
Verksamhetschef Marie Olsson
Ekonomichef Per Falkenborn
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Behov av att utöka tillgången till skyddat boende i Lunds
kommun
Dnr SO 2015/0033
Sammanfattning
Kvinnojouren i Lund har beslutat att lägga ner sitt skyddade boende. Den
överenskommelse Lunds kommun har med kvinnojouren upphör därmed att
gälla och tillgången till skyddat boende i kommunen minskar.
Socialförvaltningen har därmed behov av att skapa fler boendelösningar till
våldsutsatta än det som tidigare beslutats om. Förvaltningen förslår därför
nämnden om att få ett nytt uppdrag och om att få använda de medel som avsatts
av kommunfullmäktige i planeringen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2015.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 30 april 2014, dnr SO 2014/0082.
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag ta fram alternativa boendelösningar och stöd till
våldsutsatta samt
att använda de 500 tkr som kommunfullmäktige utökat socialnämndens ram
med, som stöd till kvinnojouren, i planering för nya lösningar till våldsutsatta.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Förslag att upphandla drift av ett boende för
ensamkommande samt godkännande av
förfrågningsunderlag
Dnr SO 2015/0039
Sammanfattning
Avtalet med Makbo AB om att driva ett HVB för ensamkommande barn i Lunds
kommun går ut 31 oktober 2015. Behovet av fler boende platser för
ensamkommande barn är stort. En kombination av att driva HVB- hem (hem för
vård och boende) i kommunal regi och att upphandla drift av boenden bedöms ge
de bästa förutsättningar för att kommunen ska kunna tillgodose behovet av
boendeplatser till ensamkommande barn. Förvaltningen föreslår att en ny
upphandling görs av drift av ett boende för ensamkommande med 13 platser.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-04 Förslag till
förfrågningsunderlag för drift av HVB för ensamkommande barn
Socialnämnden beslutar
att upphandla drift för boende av ensamkommande asylsökande barn med 13
boendeplatser och med inriktning enligt tjänsteutlåtandet samt
att återremittera förfrågningsunderlaget för upphandling och uppdra åt
myndighetsutskottet att fatta beslut om godkännande.

Beslut expedieras till:
Upphandlingsenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Uppdrag att se över möjligheter till öppna
socialnämndsammanträden
Dnr SO 2015/0034
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till öppna
socialnämndssammanträden.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Ansökan om föreningsbidrag 2015 - Juristjouren
Dnr SO 2015/0004
Sammanfattning
Lokala ideella föreningar och organisationer som bedriver socialt värdefull
verksamhet kan ansöka om hyres- och verksamhetsbidrag från
socialförvaltningen i Lund. Socialnämnden beslutade 2014-11-19, § 164, om
fördelning av bidrag till ideella föreningar och organisationer för 2015. Efter
bedömning och fördelning av medel återstod 105 800 kronor vilka reserverades
för oförutsedda händelser i samhället under 2015 och som kräver
socialnämndens engagemang.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-08 föreningsbidrag till juristjouren
Socialnämnden beslutar
att bevilja Juristjouren 35 000 kronor i föreningsbidrag för 2015.

Beslut expedieras till:
Juristjouren
Corinna Reitzig
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Ändring av socialnämndens anvisningar avseende
internetuppkoppling till barnfamiljer med försörjningsstöd
Dnr SO 2015/0037
Sammanfattning
Socialnämndens mål för 2015 om att förstärka skyddsfaktorer och minska
riskfaktorer hos barn och unga mäts bland annat gnom att minst 75 procent av
alla familjer med barn i skola och som enligt socialnämndens anvisningar har
rätt till extra bidrag till internetuppkoppling ska ha fått det.
Sedan juni 2011 har familjer med barn i årskurs 7 och uppåt beviljats 150 kronor
som extra bidrag, vid ansökan om ekonomiskt bistånd, till internetkostnad. i
socialnämndens anvisningar avseende ekonomiskt bistånd står att - Utgift för
internetuppkoppling godkänns för hushåll med barn som går på högstadium eller
gymnasium med maximalt 150 kr per månad.
För att kunna följa resultatmålet och att det ges möjlighet att bevilja ekonomiskt
bistånd där skolan tillhandahåller datorer i lägre åldrar än årskurs 7 krävs en
förändring av socialnämndens anvisningar.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-02 kostnad för internet vid
beräkning av försörjningsstöd
Socialnämnden beslutar
att anvisningarna för ekonomiskt bistånd till internetuppkoppling ändras i
enlighet med förslag i tjänsteskrivelsen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Redovisning av verksamheten med personligt ombud
2014 samt ansökan 2015
Dnr SO 2015/0024
Sammanfattning
Socialnämnden ansöker årligen om medel till verksamheten personligt ombud
hos länsstyrelsen. Nytt för i år är att redovisning av föregående års verksamhet
och ansökan om medel för innevarande år görs i samma handling och ska vara
länsstyrelsen tillhanda redan den 15 januari 2015.
Beslutsunderlag
PO Skånes verksamhetsberättelse 2014, Lunds kommun
Ansökan om medel till personligt ombud 2015
Socialnämnden beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2014 samt ansökan om medel för 2015
för verksamheten personligt ombud.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Rapport om flyktingmottagandet 2014
Dnr SO 2015/0032
Sammanfattning
Lunds kommun har under år 2014 tagit emot 45 ensamkommande asylsökande
barn och 147 flyktingar med uppehållstillstånd. Högst upp på listan av
ursprungsländer ligger Syrien. I rapporten ges statistik över mottagandet samt en
beskrivning av innehåll och utmaningar i arbetet med ensamkommande barn och
andra flyktingar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-02-02, rapport om flyktingmottagandet 2014
Socialnämnden beslutar
att godkänna flyktingenhetens rapport samt
att lämna rapporten vidare för kännedom till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Månadsstatistik över försörjningsstödet
Dnr SO 2015/0006
Beslutsunderlag
Månadsstatistik över försörjningsstödet i januari 2015
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Beläggningsstatistik för Stadsmissionens logiboende
Dnr SO 2015/0002
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Stadsmissionens logiboende januari 2015
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Beläggningsstatistik för Kvinnojourens skyddade boende
Dnr SO 2015/0003
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Kvinnojourens skyddade boende januari 2015
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46
Anmälningar till socialnämnden 2015
Dnr SO 2015/0013
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-01, anmälningar
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Rapportering av delegerade beslut
Dnr SO 2015/0014
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-01 rapportering av delegerade
beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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