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§ 49
Tema - Handlingsplanen mot våld i nära relationer
Kerstin Holmberg, kvinnofridssamordnare, redogör för handlingsplanen mot
våld i nära relationer.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Förvaltningen informerar
Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
Ekonomiprognos kommer i slutet av mars.
Agneta Lindskog kommer att delta i en konferens om Familjecentraler och ska
rapportera vid nästa nämnd.
Socialförvaltingens roll i de medborgarlöften som getts av polisen.
Ensamkommande barn som försvinner.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51
Philip Sandberg (FP) m fl motion ”Det ska löna sig att
arbeta”
Dnr SO 2015/0047
Sammanfattning
Utifrån att kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd ökar för varje år, har
Folkpartiet Liberalerna i Lund lämnat motionen ” Det ska löna sig att arbeta” där
de föreslår kommunfullmäktige att Lunds kommun inför ett särskilt
försörjningsstöd vid nyetablering av företag där individer med ekonomiskt
bistånd har möjlighet att pröva förutsättningarna för att starta eget företag/
näringsverksamhet och att socialnämnden får i uppdrag att fastställa bidragets
storlek utifrån utarbetade beräkningsgrunder samt villkor för kvalificering till
stödet med Växjö kommun som modell.
Beslutsunderlag
Folkpartiet Liberalernas motion Det ska löna sig att arbeta
SO tjänsteskrivelse 2015-02-25
Yrkanden
Göran Wallén (M) yrkar återremiss av ärendet med uppdrag att närmare belysa
resultat, erfarenheter, utvärderingar och uppföljning från Växjö kommuns insats
särskilt försörjningsstöd vid nyetablering av företag.
Socialnämnden beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag att närmare belysa resultat, erfarenheter,
utvärderingar och uppföljning från Växjö kommuns insats särskilt
försörjningsstöd vid nyetablering av företag.

Beslut expedieras till:
Verksamhetsområde Mottagning och stöd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Överenskommelse om mottagande av ensamkommande
barn
Dnr SO 2015/0065
Sammanfattning
Lunds kommun har från 12 januari 2015 en överenskommelse med
Migrationsverket att hålla 28 boendeplatser för asylsökande barn och en
överenskommelse att hålla 28 platser för barn med uppehållstillstånd.
Kommunen har under år 2014 fått kännedom om hur konsekvenserna av den nya
lagen om Migrationsverkets utvidgade anvisningsmöjligheter påverkar
mottagandet. En god strategi bedöms vara att hålla antalet överenskomna platser
för asylsökande barn nära det fördelningstal som Migrationsverket räknat fram
till kommunen, 47 platser from 2015. Kommunens förutsättningar att få ett
mottagande som är jämnt fördelat över året ökar, liksom möjligheten att få
kostnadstäckning för placeringarna.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-02-27
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att teckna överenskommelse med
Migrationsverket om mottagande av asylsökande ensamkommande barn från 12
års ålder som omfattar 47 platser samt att delegera till socialnämnden att besluta
om datum för ikraftträdande av denna överenskommelse
att förslå kommunfullmäktige att delegera till socialnämnden att utifrån behov
kunna besluta om ett ändrat antal överenskomna platser för barn med permanent
uppehållstillstånd (PUT), för upp till 80 barn.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Ansökan om utökad budget för år 2015 för Bostad Först i
Lund
Dnr SO 2015/0062
Sammanfattning
För att möjliggöra en tidigare start av Bostad Först föreslår socialförvaltningen
att socialnämnden ansöker om en utökad budgetram för år 2015 med 600 000
kronor. Ett tillskott av medel redan i år skulle möjliggöra en tidigare rekrytering
av personal som kan bedriva ett mer intensivt förberedelsearbete och ge större
kvalitet. En arbetsgrupp inom förvaltningen förbereder redan nu för att Bostad
Först i Lund ska kunna komma igång.
Bostad Först i Lund är det vi avser att starta i egen regi – med klara inslag av
Bostad Först Lundamodellen som tagits fram på Lunds universitet och används
runtom i landet. Samverkan med andra parter är en förutsättning för att modellen
ska vara framgångsrik. Inte minst gäller detta behovet av skriftliga
överenskommelser med fastighetsägare.
Tillgången på bostäder är avgörande för att en faktisk verksamhet enligt
modellen Bostad Först ska kunna bli verklighet.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-02-20
SO beslut 2014-09-17, § 136
Yrkanden
Göran Wallén (M) yrkar, med instämmande av Mattias Horrdin (C) och Agneta
Lindskog (KD) avslag till förslaget.
Björn Åhlin (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på yrkanden och finner
att nämnden har beslutat i enlighet med Björn Åhlins (MP) yrkande.
Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Björn Åhlins (MP) yrkande.
Nej, till Göran Walléns (M) m fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Sven-Bertil Persson (V), Björn Åhlin (MP) Peter Fransson (S), Eva Olsson (S);
Joakim Månsson Bengtsson (MP) och Yumna Ramadan (FI) röstar ja.
Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Sonja Lindlöf (FP), Mattias Horrdin (C) och
Agneta Lindskog (KD) röstar nej.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Med 6 röster mot 5 bifaller nämnden Björn Åhlins (MP) yrkande.
Socialnämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen ansöka om utökad budgetram för år 2015 med
600 000 kronor för att möjliggöra en tidigare start av verksamhet Bostad Först i
Lund.
Reservationer
Oppositionen reserverar sig till förmån för Göran Walléns (M) yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54
Nytt förslag angående regional utvecklingsenhet
Dnr SO 2014/0182
Sammanfattning
Statliga medel för utveckling av evidensbaserad praktik upphörde 2014. De
tidigare medlen finansierade flera tjänster som utvecklingsledare inom
Kommunförbundet Skåne. I december 2013 skickade Kommunförbundet Skåne
ut ett förslag på remiss till kommunerna, avseende att bilda en regional
utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja
kunskapsutveckling när de statliga medlen upphörde. Socialnämnden och vårdoch omsorgsnämnden yttrade sig över förslaget.
Med hänsyn till inkomna synpunkter från Skånes kommuner har
Kommunförbundet Skåne beslutat om att skicka ut ett nytt förslag om en
regional utvecklingsenhet till kommunerna. Kommunkontoret har skickat
förslaget på remiss till socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden och
socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har skrivit ett
gemensamt förslag till yttrande.
Kostnaden för Lunds kommun är drygt 500 tkr/år. Kommunförbundet Skånes
förslag innebär att det är okänt för kommunerna om vilket utvecklingsarbete en
eventuell framtida utvecklingsenhet kommer att bedriva, det ska bestämmas av
en framtida styrgrupp. Förvaltningarna bedömer inte att kommunen bör
medverka i en regional utvecklingsenhet under nuvarande förutsättningar från
Kommunförbundet Skåne.
Beslutsunderlag
SO och VoO tjänsteskrivelse 2015-02-15
Remiss kommunkontoret 2015-01-28
Kommunförbundet Skåne 2014-12-01, Nytt förslag på regional utvecklingsenhet
för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling
Socialnämndens beslut 2014-03-12 § 53
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2014-03-19 § 27
SO och VoO tjänsteskrivelse 2014-02-14
Socialnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2015-02-15.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Vård och omsorgsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55
Justering av avgifter för serveringstillstånd och
försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel
Dnr SO 2015/0055
Sammanfattning
Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller ansökningar om
serveringstillstånd för alkohol och tillsyn över verksamheter som beviljats sådant
tillstånd. Vidare ansvarar nämnden för kommunens tillsyn över handel med
folköl och tobak och för kommunens kontroll av verksamheter som säljer
receptfria läkemedel utanför apotek. Det praktiska arbetet utförs av
socialförvaltningens tillståndsenhet. Verksamheten är i sin helhet
avgiftsfinansierad.
Nu gällande avgifter för folköl, tobak och läkemedel fastställdes 2009 och
avgifterna för serveringstillstånd gäller sedan 2010. På grund av
kostnadsökningar och behov av att utöka enheten med ytterligare en heltidstjänst
behöver avgifterna nu justeras för att fullt ut kunna finansiera tillståndsenhetens
verksamhet. Till detta kommer att ett antal nya avgifter behöver införas för
ärendekategorier som tillkommit med anledning av ny lagstiftning.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-02-27
Socialnämnden beslutar
att begära att kommunfullmäktige fastställer ansöknings- och tillsynsavgifter
enligt alkohollagen i enlighet med socialnämndens förslag att gälla från
tidpunkten för fullmäktiges beslut, samt
att begära att kommunfullmäktige fastställer tillsynsavgifter enligt tobakslagen,
och kontrollavgift enligt lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel, i
enlighet med socialnämndens förslag att gälla från tidpunkten för fullmäktiges
beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Tillståndsenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Hemställan om Lunds kommuns beslut om att stänga
systembolagen i Lund den 30 april 2015
Dnr SO 2015/0045
Sammanfattning
Polismyndigheten har, med hänvisning till 3 kap 10 § alkohollagen (2010:1622),
hemställt att socialnämnden beslutar om stängning av systembolagen i Lund den
30 april 2015.
Beslutsunderlag
Hemställan från polisen 2015-02-06
SO tjänsteskrivelse 2015-02-10
Yrkanden
Mattias Horrdin (C) yrkar att Systembolagets butik på Traktorvägen ska få hållas
öppet.
Agneta Lindskog (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Sven-Bertil Persson ställer proposition på yrkandena och finner att
Agneta Lindskogs (KD) yrkande vunnit bifall.
Socialnämnden beslutar
att enligt 3 kap 10 § 2 stycket alkohollagen förbjuda Systembolaget AB, 5560599473, försäljning av alkoholdrycker i butikerna på Bangatan 10, Mårtenstorget 1
(Saluhallen) och Traktorvägen 4 i Lund den 30 april 2015.
Reservationer
Mattias Horrdin (C) reserverar sig mot beslutet § 56 bilaga 1

Beslut expedieras till:
Polismyndigheten i Skåne
Systembolaget
Tillståndsenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Reservation
Socialnämndens sammanträde 2015-03-11
Ärende 8, Stängning av Systembolaget 30 april 2015

Undertecknad reserverar sig till förmån för eget yrkande. Motiveringen för begäran av
stängning av Systembolagen är att minska tillgången till alkohol för personer i
Stadsparken och Centrum. Traktorvägen på Gunnesbo är så avlägset för dessa att en
stängning inte är motiverad.

Mattias Horrdin ( C )

__________________________________________________________________________________________
Centerpartiet i Lunds kommun
Stora Södergatan 19, 222 23 Lund. Tel 046 – 14 99 10
lund@centerpartiet.se
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§ 57
Förslag till nya och reviderade bidragsformer till
föreningar och andra aktörer
Dnr SO 2015/0043
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden
utarbetat ett förslag till nya och reviderade bidragsformer. Syftet med förslaget
är att möta de förändringar som sker i samhället och bättre tillgodose de behov
som finns såväl inom föreningslivet, hos kulturaktörer och marginaliserade
grupper.
Socialnämnden är mycket positiv till kultur- och fritidsförvaltningens
remissförslag men anser att vissa delar med fördel skulle kunna justeras något.
1. Att det inte finns någon nedre åldersgränsen för bidrag till ungas egen
organisering. Även unga medborgare, som tidigt i livet önskar engagera sig, bör
få denna möjlighet.
2. Att även gruppen unga vuxna (21-25 år) omfattas av det kommunala lokala
aktivitetsstödet. Socialnämnden anser det vara särskilt angeläget att denna grupp,
som är överrepresenterad i arbetslöshetsstatistiken, uppmanas till ökat
engagemang i föreningslivet och samhället i stort.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-02-26
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag 2015-01-22 till nya och reviderade
bidragsformer till föreningar och andra aktörer
Socialnämnden beslutar
att tjänsteskrivelse 2015-02-26 utgör socialnämndens remissvar till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar
och andra aktörer.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby (Stångby
Väster II), Lunds kommun - Samråd
Dnr SO 2015/0035
Sammanfattning
Syftet med planen är att pröva lämpligheten för ny bostadbebyggelse med
tillhörande gator och närparker samt mellan- och högstadieskola, förskola,
allaktivitetshus, stadsdelspark och närservice. Totalt beräknas det byggas cirka
650 nya bostäder i form av flerfamiljshus och ett äldreboende.
Olika typer av service kommer finnas för att ge förutsättningar för ett attraktivt
och välfungerande vardagsliv utan bil. Pågatågsstationen samt nya cykel- och
gångförbindelser till Lund kommer bland annat att bidra till detta.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-02-20
Stadsbyggnadskontorets samråd 2015-01-09 för detaljplan för del av Stångby
5:28 m fl
Socialnämnden beslutar
att som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret översända tjänsteskrivelse 201502-20 samt
att påminna om att hänsyn ska tas till behovet av trygga miljöer i bostadsområdet
samt längs gång- och cykelvägarna.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Socialnämnden
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§ 59
Detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i Södra Sandby,
Lunds kommun - Samråd
Dnr SO 2015/0027
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att uppföra ny bebyggelse för
bostäder, centrumfunktioner och vård inom del av kvartetet Kryptan i Södra
Sandby. Bebyggelsen är en första etapp och ska bestå av ett kvarter bostäder och
andra lokaler fördelat på 48 lägenheter, en vårdcentral, ett bibliotek och lokaler
för handel och service. Inom området finns det kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse som ska bevaras.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-02-12
Stadsbyggnadskontorets samråd 2014-12-01 för detaljplan för kvarteret Kryptan
med flera i Södra Sandby
Socialnämnden beslutar
att som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret översända tjänsteskrivelse 201502-12 samt
att påminna om att hänsyn ska tas till behovet av trygga miljöer i området samt
längs gång- och cykelvägarna.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 60
Förslag att upphandla drift av akutboende på Piletorp
Dnr SO 2015/0054
Sammanfattning
Skånes Stadsmission driver idag ett akutboende i våra lokaler på Piletorp.
Verksamheten där omfattar även ett 55+boende samt tillsyn i två
kontaktlägenheter. Uppdraget att driva verksamheten har föregåtts av en
upphandling och avtalet löper ut den sista december i år. Målgruppen för
verksamheten är för närvarande män i akut hemlöshet med samtidig annan social
problematik, missbruk eller psykiska besvär.
Akutboende för kvinnor har tidigare funnits på Comestas logiboende och
därefter på akutboendet på Dösvägen. Kvinnor i akut hemlöshet med samtidig
annan problematik är i dag hänvisade till ett tillfälligt akutboende inom
stödboendeenheten på Lilla Algatan.
Under de senaste åren har behovet av platser på akutboende för personer i
hemlöshet ändrats och socialnämnden föreslås nu besluta att upphandla driften
av ett akutboende för både män och kvinnor.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-02-23
Yrkanden
Sven-Bertil Persson (V) yrkar, med instämmande av Peter Fransson (S) och
Björn Åhlin (MP) att återremittera förslaget för att vid socialnämnden i april
fatta beslut om driften av akutboende för män och kvinnor ska upphandlas eller
ske i egen regi, att eventuellt beslut om upphandling kompletteras med beslut om
förfrågningsunderlag, att ge förvaltningen i uppdrag att till mötet i april
presentera möjligheter och förutsättningar för alternativet ”egen regi” samt att
arbetsgruppen som tar fram förfrågningsunderlaget kompletteras med två
representanter från socialnämnden.
Göran Wallén (M) yrkar, med instämmande av Agneta Lindskog (KD) och
Mattias Horrdin (C), att ärendet avgörs idag samt i andra hand bifall till
förvaltningens förslag, men instämmer i punkten att utse två representanter från
socialnämnden i arbetsgruppen som tar fram förfrågningsunderlaget.
Beslutsgång
Ajournering begärs och nämnden ajournerar sig mellan kl 18:30 och 18:35.
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på yrkandena och finner
att hans eget yrkande vunnit bifall.
Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ja, till Sven-Bertil Perssons (V) m fl yrkande om återremiss.
Nej, till Göran Walléns (M) m fl yrkande om avslag till återremiss.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Sven-Bertil Persson (V), Björn Åhlin (MP) Peter Fransson (S), Eva Olsson (S),
Joakim Månsson Bengtsson (MP) och Yumna Ramadan (FI) röstar ja.
Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Sonja Lindlöf (FP), Mattias Horrdin (C) och
Agneta Lindskog (KD) röstar nej.
Med 6 röster mot 5 bifaller nämnden Sven-Bertil Perssons (V) m fl yrkande.
Socialnämnden beslutar
att återremittera ärendet för att vid socialnämndens sammanträde i april besluta
om driften av akutboende för män och kvinnor skall upphandlas eller ske i egen
regi
att eventuellt beslut om upphandling kompletteras med beslut om
förfrågningsunderlag
att ge förvaltningen i uppdrag att vid sammanträdet i april presentera möjligheter
och förutsättningar för alternativet ”egen regi”
att utse Martin Stensson (V) och Petra Douhane (M) som socialnämndens
representanter i arbetsgruppen som tar fram förfrågningsunderlaget.

Beslut expedieras till:
Karin Säfström
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61
Förslag om att upphandla drift av 30 HVB platser till
ensamkommande barn
Dnr SO 2015/0064
Sammanfattning
Migrationsverket har räknat fram att Lunds kommun ska ha ett fördelningstal på
47, detta kan i sin tur innebära ett mottagande av 80 ensamkommande barn per
år.
Kommunen har ännu inte kunnat bygga ut boendeplatser i den omfattning som
behövs. Ett kommunalt hem för vård och boende (HVB) har öppnat under år
2014 och ytterligare två HVB planeras för år 2015 i egen regi. En upphandling är
på gång av 13 platser för asylsökande barn, då avtalstiden för HVB Amaan går
ut i oktober 2015. Ytterligare 30 platser för asylsökande barn behövs, ett behov
som föreslås tillgodoses genom ytterligare upphandling. Det har visat sig fungera
väl att en privat entreprenör driver boende där barnen först placeras med
inriktning mot målgruppen asylsökande barn.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-03-03
Socialnämnden beslutar
att driften av 30 HVB-platser, avsedda främst för asylsökande barn, upphandlas.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll

17

Sammanträdesdatum

2015-03-11

§ 62
Uppdrag att utreda förutsättningarna för ett utökat
flyktingmottagande
Dnr SO 2015/0057
Sammanfattning
Prognosen för antalet asylsökande till Sverige i år är mellan 84 000-95 000. För
Skånes del är länstalet 1 824 anvisningsbara platser, drygt 7 000 nyanlända
flyktingar beräknas få uppehållstillstånd och tas emot i länet.
I länet finns idag 413 anvisningsbara platser och behovet av att kommunerna i
hela Sverige ökar sitt mottagande är stort. Många flyktingar med
uppehållstillstånd blir idag under lång tid kvar i Migrationsverkets
anläggningsboende i avvaktan på kommunplats.
Lunds kommun har en överenskommelse om att ta emot 125 flyktingar per år
vilket är ett lågt antal i förhållande till kommunens storlek och länstalet.
Förutsättningarna för ett ökat mottagande behöver utredas. Socialförvaltningen
ges uppdrag att i samvekan med andra berörda förvaltningar i kommunen och
andra myndigheter se över möjligheterna.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-02-28
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
mellan Lunds kommun och staten genom Länsstyrelsen i Skåne län
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med andra berörda förvaltningar i
kommunen och andra myndigheter utreda förutsättningarna för att öka
flyktingmottagandet i Lund samt
att utredningen ska lämnas till nämnden senast i december 2015.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-11

§ 63
Begäran om att ta in anspråk medel för förebyggande
arbete
Dnr SO 2015/0061
Sammanfattning
Socialnämnden har fått 200 tkr i utökad ram till aktiviteter under sommaren för
barn. Förvaltningen föreslår att medlen används till aktiviteter för barn och
familjer på Klostergården och Linero i samverkan med andra aktörer i området.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-03-02
Socialnämnden beslutar
att socialförvaltningen kan ta i anspråk avsatta medel för ovanstående ändamål.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-11

§ 64
Extra föreningsbidrag 2015
Dnr SO 2015/0056
Sammanfattning
Socialnämndens ekonomiska ram har utökats med 700 tkr till föreningsbidrag
för 2015. Socialnämnden beslutade redan i november 2014 om fördelningen av
medel till bidrag för 2015 och behöver nämndens godkännande för hantering av
den extra summan som tillkommit.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-02-25
Socialförvaltningens riktlinjer för föreningsbidrag
Socialnämnden beslutar
att godkänna ovanstående planering för hantering av utökad ram för
föreningsbidrag 2015.

Beslut expedieras till:
Corinna Reitzig
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-03-11

§ 65
Helårsstatistik för socialnämndens verksamheter 2014
inklusive kostnader
Dnr SO 2015/0060
Sammanfattning
Helårsstatistiken 2014 komplettar årsanalysen med diagram som visar de stora
linjerna i verksamheten med fokus på aktualiseringar, utredningar, insatser,
placeringar och större kostnader. Socialförvaltningen spänner över ett ännu
större område, men av utrymmesskäl redovisas förebyggande arbete,
biståndslösa insatser m m i halvårsstatistiken.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-02-27
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-11

§ 66
Lägesrapport gällande socialförvaltningens
utredningsuppdrag om insatser för utsatta EUmedborgare som vistas i Lunds kommun
Dnr SO 2015/0023
Sammanfattning
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att samordna och utreda
frågan om härbärge för EU-medborgare samt att återkomma med rapport till
socialnämndens möte i mars.
Uppskattningar som gjorts under 2014 visade på mellan 50 och 75 personer som
vistades i Lund dagtid. Under jul- och nyårshelgerna var det många som reste
hem till sina hemländer. Flertalet uppgav dock att de avsåg att komma tillbaka.
Sedan mitten av januari har också antalet utsatta EU-medborgare som försörjer
sig genom tiggeri åter ökat på gatorna. En grov uppskattning är att det i februari
månad är 75-100 personer som vistas i Lund dagtid och att det rör sig om 50-60
personer som nattetid vistas i bosättningar som natthärbärget som öppnats av
föreningen Hjälp Tiggare i Lund.
I november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om medel till härbärge för
EU-medborgare. Socialnämnden får 700 000 kronor per år för detta under 2015,
2016 och 2017. Socialförvaltningen utreder för närvarande frågan.
Socialnämnden fattade i januari beslut om medel till föreningen Hjälp Tiggare i
Lund med 66 000 kronor. Beslutet avser verksamhet till och med den 31 mars
2015.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-02-24
SO beslut 2015-01-21, § 12
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporten.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-03-11

§ 67
Ledamot i referensgruppen mot våld i nära relation
Dnr SO 2015/0063
Socialnämnden beslutar
att till ledamot i referensgruppen mot våld i nära relationer utse Yumna
Ramadan (FI).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-11

§ 68
Screening av trångboddhet bland personer/hushåll som är
aktuella på socialförvaltningen
Dnr SO 2015/0049
Sammanfattning
Enligt beslutad handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet 2014-2017
ska i förebyggande syfte trångboddheten bland de hushåll med barn som är
aktuella inom socialförvaltningen i Lunds kommun ses över. Allt för att
minimera risken för att barnfamiljer blir hemlösa eller tvingas bo på hotell.
Screeningen är genomförd med mätdag 1 november 2014.
Sammanlagt rapporterades 46 hushåll in.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-02-12
Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet 2014-2015
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapport om trångboddhet bland hushåll aktuella på
socialförvaltningen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-11

§ 69
Rapport om boendeenhetens verksamhet riktad mot
hushåll som beviljats bistånd i form av hotell- eller
vandrarhemsboende under 2014
Dnr SO 2015/0053
Sammanfattning
Under 2014 har socialsekreterarna på boendeenheten haft kontakt med 100
hushåll som beviljats hotell- eller vandrarhemsboende.
Antalet hushåll som beviljats hotell- eller vandrarhemsboende är en ökning med
15 procent jämfört med 2013 och det har medfört att kostnaden för hotell har
ökat med 1 558 000 kronor. I kostnaden ingår också de fem jourlägenheterna på
Flormanska. Totala kostnaderna för hotell år 2014 var
8 010 000 kr.
Socialsekreterarna på boendeenheten har hjälpt totalt 97 hushåll att erhålla
varaktig boendelösning. Hotell- och vandrahemskostnaderna hade med andra ord
varit väsentligt högre om inte dessa tjänster funnits. Med stöd från
socialsekreterarna kan de flesta ta sig in på den öppna bostadsmarknaden.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-02-22
Socialnämnden beslutar
att godkänna föreliggande rapport.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-03-11

§ 70
Rapport från Kvarbo 2014
Dnr SO 2015/0058
Sammanfattning
Kvarbos verksamhet består idag av uppsökande arbete gentemot hemlösa
personer och av förebyggande arbete med hushåll som riskerar sitt boende på
grund av hyresskulder, störningar eller sanitär olägenhet.
Kvarbo bedriver också ett uppföljande arbete.
Inkomna uppsägningarna av hyresavtal på grund av hyresskulder har minskat
liksom inkomna ärenden gällande störningar/sanitära olägenheter. Antalet
verkställda avhysningar har ökat marginellt jämfört med 2013.
Enligt uppsatt mål ska inga barnfamiljer vräkas i Lund. En avhysning av en
barnfamilj verkställdes under året, dock var inte familjen längre boende på
adressen.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-02-11
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapport för Kvarbo 2014.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-03-11

§ 71
Månadsstatistik över försörjningsstödet
Dnr SO 2015/0006
Beslutsunderlag
Månadsstatistik över försörjningsstödet för februari 2015
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll

27

Sammanträdesdatum

2015-03-11

§ 72
Beläggningsstatistik för Kvinnojourens skyddade boende
Dnr SO 2015/0003
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Kvinnojourens skyddade boende februari 2015
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-03-11

§ 73
Anmälningar till socialnämnden
Dnr SO 2015/0013
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-03-04
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-03-11

§ 74
Rapportering av delegerade beslut 2015
Dnr SO 2015/0014
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-03-04
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

29

