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§ 81
Tema - HR-enheten informerar
Camilla Widerström och Cecilia Hagström från HR-enheten, som servar de fem
Kristallenförvaltningarna, men tillhör socialförvaltningen, informerar om HRarbetet i Kristallen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82
Förvaltningen informerar
Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
Den ekonomiska prognosen för 2015 visar ett underskott på 24 mkr.
Det har kommit 16 ensamkommande barn under 2015. Inga ensamkommande
barn har förvunnit i år, men en som varit försvunnen har återvänt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 83
Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2016-2018 med
budget för 2016
Dnr SO 2015/0074
Sammanfattning
Sedan 2010 har inflödet av ärenden ökat med 36 % i förvaltningen. För att möta
det större behovet har förvaltningen gjort organisatoriska förändringar såsom
exempelvis skapandet av en gemensam mottagningsenhet för att med högre
kvalitet och effektivitet möjliggöra en säker första bedömning och säkerställande
av att brukarens frågeställning hanteras av rätt del inom organisationen.
Bidragande orsaker till den ökade efterfrågan av socialtjänsten är
befolkningstillväxt tillsammans med att allmänhet och samverkanspartner i
högre grad än tidigare ansökt och anmält ärenden till socialförvaltningen.
Ärendeökning tillsammans med lagändringar och striktare
dokumentationsföreskrifter har belastat socialförvaltningen på ett sätt som skapat
försämrad tillgänglighet inom vissa av förvaltningens verksamhetsområden.
Till följd av volymökningar och lagstadgade krav på verksamheten visade
socialnämnden ett underskott för 2014 och situationen kommer att kvarstå 2015.
Lund har förhållandevis låga kostnader för individ- och familjeomsorg (30 %
lägre än för rikets medel), främst gällande barn, men också för försörjningsstöd.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-04-08 ekonomi- och verksamhetsplan 2016-2018 med
budget 2016.
Yrkanden
Göran Wallén (M) yrkar, med instämmande av Mattias Horrdin (C), Dan Ishaq
(M), Sonja Lindlöf (FP) och Agneta Lindskog (KD), att socialnämnden i första
hand ska prioriterar att-satserna avseende volymökningar gällande
försörjningsstöd, köpt vård samt kompensation för kostnadsökningarna gällande
löner samt att förvaltningen ser över möjligheterna till omprioriteringar i 2015års budgetram.
Sven-Bertil Persson (V) yrkar, med instämmande av Björn Åhlin (MP), Dara
Ahmad (S), Eva S Olsson (S), Joakim Månsson Bengtsson (MP) och Yumna
Ramadan (FI), att nämnden ska besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på yrkandena och finner
att hans eget yrkande vunnit bifall.
Votering begära och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Sven-Bertil Perssons (V) m fl yrkande.
Nej, till Göran Walléns (M) m fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningen utfaller enligt följande:
Sven-Bertil Persson (V), Björn Åhlin (MP), Dara Ahmad (S), Eva S Olsson (S),
Joakim Månsson Bengtsson (MP) och Yumna Ramadan rösta ja.
Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Sonja Lindlöf (FP), Mattias Horrdin (C) och
Agneta Lindskog (KD) röstar nej.
Med 6 röster mot 5 beslutar socialnämnden i enlighet med Sven-Bertil Perssons
(V) m fl yrkande.
Socialnämnden beslutar
att översända socialnämndens skrivelse inför ekonomi- och verksamhetsplan för
2016-2018 till kommunstyrelsen
att begära en utökning av ramen för försörjningsstöd för att finansiera de
volymökningar som beskrivs i skrivelsen
att begära en utökning av ramen för placeringar utanfördet egna hemmet och
insatser utförda av externa vårdgivare (köpt vård) för att finansiera de
volymökningar som beskrivs i skrivelsen
att begära en utökning av ramen för kompensation av kostnadsökningar gällande
löner
att begära en utökning av ramen med 1 200 tkr för arbete enligt modellen Bostad
först som ett led i planen för att motverka hemlöshet
att begära en utökning av ramen med 590 tkr för att tillgodose behovet av en
tillgänglig social jour
att begära en utökning av ramen med 650 tkr för att täcka behovet av nödvändiga
insatser för utsatta EU-medborgare
att begära en utökning av ramen med 750 tkr för att upprätthålla nuvarande nivå
på stödgrupper för barn och ungdom
att begära en utökning av ramen med 750 tkr för att säkerställa behovet av
skyddat boende för våldsutsatta
att begära en utökning av ramen med 325 tkr för ökad medlemsavgift till
FINSAM
att begära en utökning av ramen med 1 200 tkr från 2018 för drift av ett
äldreboende som tas i drift 2018 (enligt tidigare planering).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Oppositionen reserverar sig till förmån för Göran Walléns (M) m fl yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 84
Delårsrapport per den 31 mars 2015
Dnr SO 2015/0077
Sammanfattning
Utifrån kommunfullmäktiges mål arbetar nämnden utifrån en prioritering på barn
och unga, en inriktning på att tidigt initiera samverkan utifrån en helhetssyn på
den enskildes behov samt att stödja och utveckla individens arbetsförmåga för att
motverka bidragsberoende. Inriktningen är att åstadkomma tidiga insatser i så
stor utsträckning som möjligt för att undvika större och mer svårlösta problem.
Verksamheten är till stora delar lagstyrd där kommuninvånare under vissa
förutsättningar har rätt till insatser. Målen kommer sannolikt att uppnås, men
volymökningar i verksamheten riskerar medföra ett underskott i ekonomin.
Regelbundna ekonomiska uppföljningar genomförs för att anpassa påverkbar
verksamhet till tilldelad ram samt ge möjlighet till insyn, kontroll och påverkan
av verksamheten.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-04-08 delårsrapport per den 31 mars 2015
Socialnämnden beslutar
att godkänna delårsrapport per den 31 mars 2015 och översända den till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 85
Motion från Agneta Lindskog (KD) ”Inrätta en
Familjecentral i Lunds kommun”
Dnr SO 2015/0041
Sammanfattning
Kristdemokraterna har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om att
inrätta familjecentral i Lunds kommun. Socialförvaltningen har redan påbörjat
ett samarbete med Region Skåne och barn-och skolförvaltning Lunds stad i syfte
att få till stånd en familjecentral. Förvaltningen är positiv till innehållet i
motionen. Placering och kostnader måste utredas och samordnas i samverkan
med barn- och skolförvaltning Lunds stad och Region Skåne.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-02-16 yttrande över kristdemokraternas motion om
familjecentral.
Kristdemokraternas motion 2015-01-26.
Socialnämnden beslutar
att översända tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86
Förslag att upphandla drift av akutboende på Piletorp återremitterat
Dnr SO 2015/0054
Sammanfattning
Socialförvaltningens avtal med Skånes Stadsmission att driva ett akutboende för
män i våra lokaler på Piletorp löper ut den siste december i år. Förvaltningen
föreslår att en ny upphandling görs.
Kvinnor i akut hemlöshet med samtidig annan problematik är i dag hänvisade till
ett tillfälligt akutboende på Lilla Algatan.
Under de senaste åren har behovet av akutboenden för personer i hemlöshet
förändrats. I kommande upphandling bör driften av verksamhet i våra lokaler på
Piletorp enbart gälla akutboende och vara öppet både för män och kvinnor.
Socialnämnden föreslås också godkänna upphandlingsunderlaget avseende
driften av verksamheten med start 1 januari 2016.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-03-19 förslag att upphandla drift av akutboende på
Piletorp.
Upphandlingsunderlag för akutboende.
Yrkanden
Sven-Bertil Persson (V) yrkar, med instämmande av Yumna Ramadan (FI) att
akutboendet för män och kvinnor ska drivas i egen regi.
Björn Åhlin (MP) yrkar med instämmande av Dara Ahmad (S), Eva S Olsson
(S), Mattias Horrdin (C), Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Sonja Lindlöf (FP)
och Agneta Lindskog (KD), att driften för akutboende för män och kvinnor ska
upphandlas.
Agneta Lindskog (KD) yrkar att meningen på s 7 i förfrågningsunderlaget
”Enligt § 6 b LAS övergår de anställningar som berörs av entreprenaden till den
nya utföraren under förutsättning att berörd personal så önskar” tas bort.
Björn Åhlin (MP) yrkar att meningen om övergång av personal står kvar.
Göran Wallén (M) yrkar att det i förfrågningsunderlaget läggs till att
leverantören ska begära utdrag ur belastningsregistret vid anställning av
personal.
Beslutsgång
Ajournering begärs och sammanträdet ajourneras mellan kl 19:25-19:35.
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på yrkanden om
verksamheten ska upphandlas eller drivas i egen regi och finner att Björn Åhlins

Justerare

Utdragsbestyrkande
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(MP) m fl yrkande vunnit bifall.
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på yrkandena om
övergång av personal till ny ska finnas med i förfrågningsunderlaget eller inte
och finner att Björn Åhlins (MP) yrkande vunnit bifall.
Socialnämnden beslutar
att upphandla drift för akutboende för män och kvinnor
att godkänna upphandlingsunderlag för verksamhet för akutboende med start 1
januari 2016
att lägga till att leverantören ska begära utdrag ur belastningsregistret vid
anställning av personal.
Reservationer
Sven-Bertil Persson (V) och Yumna Ramadan (FI) reserverar sig mot beslutet att
upphandla verksamheten akutboende för män och kvinnor till förmån för SvenBertil Perssons (V) yrkande.
Agneta Lindskog (KD) reserverar sig mot beslutat de anställningar som berörs
av entreprenaden kan övergå till den nya utföraren under förutsättning att berörd
personal så önskar.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 87
Rapport gällande arbetet med utsatta EU-medborgare som
vistas i Lunds kommun
Dnr SO 2015/0023
Sammanfattning
För tillfället är det 50-75 utsatta EU-medborgare som vistas i Lund dagtid och
50-60 personer som nattetid vistas i bosättningar, på det natthärbärget som
öppnats av föreningen Hjälp Tiggare i Lund och hos privatpersoner.
Den 27 november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om en utökad ram för
socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och 2017
gällande bidrag till härbärge för utsatta EU-medborgare. Socialnämnden har i
januari månad fattat beslut om medel till föreningen Hjälp Tiggare i Lund med
66 000 kronor. Beslutet avser verksamhet som skulle bedrivas till och med 31
mars 2015.
Den 21 januari 2015 fattade socialnämnden beslut om att ge socialförvaltningen i
uppdrag att samordna och utreda frågan om härbärge till EU-medborgare. En
första rapport lämnades till socialnämnden i mars månad.
Frågan om utsatta EU-medborgare är inte bara en fråga för socialförvaltningen
utan berör många av kommunens förvaltningar och verksamheter. Det finns stora
fördelar med att ha en kommungemensam målbild och en handlingsplan för
insatser riktade till gruppen. Det finns även behov av en samordning av
kommunens arbete inklusive samarbete med ideell sektor.
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-04-02 uppdrag utsatta EU-medborgare
Yrkanden
Björn Åhlin (MP) yrkar, med instämmande av Sven-Bertil Persson (V), Dara
Ahmad (S), Eva S Olsson (S) och Yumna Ramadan (FI) bifall till förvaltningens
förslag med tilläggen:
att kommunen vid eventuell avhysning ska vara behjälplig med att anvisa till
tillåtet boende
att det är önskvärt med fler än en lokal för boende samt
att kommunens målsättning ska vara att särskilt utsatta individer har tillgång till
lämpligt boende även sexmånadersperioden april-september.
Göran Wallén (M) yrkar, med instämmande av Dan Ishaq (M), Sonja Lindlöf
(FP), Mattias Horrdin och Agneta Lindskog (KD), bifall till förvaltningens
förslag samt i första hand bordläggning av tilläggsyrkandena, och för det fall att
det ska beslutas idag, avslag på tilläggsyrkandena.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Björn Åhlin (MP) yrkar avslag till bordläggningsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på
bordläggningsyrkandena och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på tilläggyrkandena och
finner att Björn Åhlins (MP) m fl tilläggsyrkande vunnit bifall.
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporten med föreslagen inriktning på det fortsatta arbetet med
tilläggen
att kommunen vid eventuell avhysning ska vara behjälplig med att anvisa till
tillåtet boende
att det är önskvärt med fler än en lokal för boende samt
att kommunens målsättning ska vara att särskilt utsatta individer har tillgång till
lämpligt boende även sexmånadersperioden april-september.
Reservationer
Oppositionen reserverar sig till förmån för Göran Walléns (M) yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88
Månadsstatistik över försörjningsstödet
Dnr SO 2015/0006
Beslutsunderlag
Månadsstatistik över försörjningsstödet mars 2015.
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89
Beläggningsstatistik för Stadsmissionens logiboende
Dnr SO 2015/0002
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Stadsmissionens logiboende februari.
Beläggningsstatistik för Stadsmissionens logiboende mars.
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90
Beläggningsstatistik för Kvinnojourens skyddade boende
Dnr SO 2015/0003
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Kvinnojourens skyddade boende mars 2015.
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 91
Anmälningar till socialnämnden 2015
Dnr SO 2015/0013
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-04-07 anmälningar till socialnämnden.
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Rapportering av delegerade beslut 2015
Dnr SO 2015/0014
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-04-07 rapportering av delegerade beslut.
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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