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§ 126
Tema - Barnrättsfrågor
Nisse Wessberg och Tommy Persson presenterar förvaltningens strategi för att
stärka barnets rättigheter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 127
Förvaltningen informerar
Annika Pettersson informerar nämnden om det uppdaterade prognosticerade
ekonomiska utfallet samt Kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Marie Olsson presenterar förvaltningens arbete för att klara av kommunens
ansvar för mottagandet av ensamkommande barn. Nämnden får också
information om att ett barn avvikit från sin placering sedan senaste
rapporteringstillfället.
Nämnden informeras om att ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal träder ikraft den 1
januari 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 128
Muntlig redovisning av uppdrag skyddat boende
Inger Fröman presenterar ramverket för uppdraget om skyddat boende för
kvinnor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129
Revidering av socialnämndens reglemente
Dnr SO 2014/0186
Sammanfattning
Kommunkontoret har under våren haft ett uppdrag att revidera alla nämnders
reglementen. Den remiss som nu ska besvaras har föregåtts av en
förvaltningsremiss och de synpunkter förvaltingen då framfört har nu inarbetats i
kommunkontorets nya förslag till reglemente för socialnämnden.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-05-21
Kommunkontorets skrivelse 2015-03-23
Förslag till nytt reglemente för socialnämnden
Reglemente för socialnämnden antaget av KF 9 december 1999
Socialnämnden beslutar
att översända tjänsteskrivelse 2015-05-21 som sitt svar till kommunstyrelsen
över remissen Revidering av socialnämndens reglemente.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130
Åtgärdsplan för ekonomi i balans
Dnr SO 2015/0104
Sammanfattning
Socialförvaltningen bedriver ett kvalificerat socialt arbete med fokus på att nå
hållbara resultat som gagnar våra huvudpersoner och som även innebär en
långsiktig ändamålsenlig resursanvändning. Under det senaste året har arbete
inom till exempel Kriscentrum, Barnahus, socialpsykiatrin samt
försörjningsstöd/-arbetsmarknadsinsatser uppmärksammats nationellt som goda
exempel eller med goda resultat i undersökningar. Att behålla en position i
framkant är en ambition som ligger i linje med ett effektivt resursutnyttjande.
Framgångsfaktorer är tidiga insatser, mångfald av insatser som bygger på
evidensbaserad praktik, prioritering av påverkansbara faktorer samt uppföljning
av insatser. En kontinuerlig kompetensutveckling och goda arbetsförhållanden är
också fundament för en god kvalitet i verksamheten.
Till följd av ett kontinuerligt ökat behov av såväl försörjningsstöd som vård i
olika former samt prisökningar som påverkar försörjningsstöd och placeringar
samt annan köpt vård prognosticerar socialnämnden ett underskott för 2015. En
åtgärdplan för ekonomi i balans ska därför göras.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-06-03
KS anvisning till nämnderna för att få ekonomin i balans 2015
Socialnämnden beslutar
att godkänna skrivelsen och översända den till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131
Ändring av antalet platser för asylsökande barn
Dnr SO 2015/0065
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade den 15 maj beslut
att teckna överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av
asylsökande ensamkommande från 12 års ålder som omfattar 47 platser,
att delegera till socialnämnden att besluta om datum för ikraftträdande av denna
överenskommelse,
att delegera till socialnämnden att utifrån behov kunna besluta om ett ändrat
antal överenskomna platser för barn med permanent uppehållstillstånd, för upp
till 80 barn.
Kommunen har tom 1 juni tagit emot 28 asylsökande barn enligt aktuell
överenskommelse. Migrationsverket har aviserat att de inom kort börjar placera
barn enligt den utökade anvisningsmöjligheten, vilket för Lunds kommun
innebär en ökning upp till 47 asylsökande barn.
Förvaltningen föreslår utifrån befintliga boendeplatser en ökning av antalet
asylplatser i två steg med upp till 38 platser from 1 juli och 47 platser from 1
september. Förvaltningen bedömer i nuläget att antalet platser för barn med
uppehållstillstånd inte bör förändras.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-06-14
KF protokoll 2015-05-21, § 103
Socialnämnden beslutar
att ändra överenskommelsen med Migrationsverket till att omfatta 38
asylsökande barn fr.o.m. 1 juli 2015 och till 47 asylsökande barn fr.o.m. 1
september.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132
Förslag om införande av koldioxidavgift och klimatfond
Dnr SO 2015/0086
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att lägga fram förslag
på att införa en koldioxidavgift och en klimatfond. Detta uppdrag ska samordnas
med uppdraget att utreda ett system för klimatkompensation av tjänsteresor
utförda av anställda och förtroendevalda i Lunds kommun. Uppdragen ska
utföras i samarbete med Klimatkommunerna och Uthållig kommun samt beakta
Lunds kommuns Riktlinjer för resor och transporter och Handlingsplan för
miljöfordon. Kommunkontorets ekonomiavdelning har deltagit i beredningen av
ärendet.
Förslaget är att införa en koldioxidavgift på resor och transporter som avsätts till
en klimatfond som kan finansiera klimatåtgärder. Detta kommer att förbättra
Lunds kommuns möjligheter att nå sina klimatmål och bidra till att kommunen
kan bli fossilbränslefri till 2020 enligt beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-06-01
KSMHU tjänsteskrivelse 2015-03-31
KSMHU förslag 2015-03-31 Regler för klimatfond
KF beslut 2010-09-30, § 203
KF beslut 2010-09-30, § 205
Socialnämnden beslutar
att socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-01 utgör socialnämndens
remissvar till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts förslag till regler för
Lunds kommuns klimatfond.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
Sofie Sernekvist
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133
Hjälpmedelsguiden Skåne
Dnr SO 2015/0106
Sammanfattning
De skånska kommunernas och Region Skånes hjälpmedelshandbok som Region
Skåne och kommunerna i Skåne gemensamt ansvarar för, Policy och allmänna
riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne,
har uppdaterats och reviderats. Den reviderade versionen är publicerad på
webben under namnet Hjälpmedelsguiden Skåne.
Eftersom ärendet berör både socialförvaltningen och vård- och
omsorgsförvaltningen har ett gemensamt underlag för beslut utarbetats.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-06-02
KFSK, Dnr 15-7-18, Hjälpmedelsguiden Skåne
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att anta Hjälpmedelsguiden Skåne samt
att framtida ändringar i Hjälpmedelsguiden Skåne sker enligt föreslagen rutin.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134
Förslag att uppdra åt myndighetsutskottet att besluta om
ansökan om utvecklingsmedel § 37 2015.
Dnr SO 2015/0097
Sammanfattning
Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt §
37 i ersättningsförordningen (2010:1122). Länsstyrelserna får lämna medel för
att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan
mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta
etaberingen i samhället.
Socialnämnden beslutade 2015-03-11 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. En projektplan
och organisation för utredningen håller på att tas fram. En ansökan av utlysta §
37 medel bör integreras som en del av utredningen om utökat mottagande.
Ansökan ska ha inkommit till länsstyrelsen senast 2015-08-21. En ansökan om
medel kommer inte att vara färdigställd för beslut i socialnämnden i juni.
Nämnden sammanträder inte i juli månad och för att ansökan ska kunna lämnas
in i tid föreslås nämnden uppdra åt myndighetsutskottet att fatta beslut.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-06-03
Socialnämnden beslutar
att uppdra åt socialnämndens myndighetsutskott att fatta beslut om ansökan om
§ 37-medel för insatser som syftar till att underlätta bosättning och
mottagningskapacitet i samverkan med andra förvaltningar.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135
Ansökan om medel till kontaktverksamhet för nyanlända
till länsstyrelsen
Dnr SO 2015/0109
Sammanfattning
Flyktingenheten har ansökt om § 37-medel från Länsstyrelsen för finansiering av
en tjänst för att starta en kontaktverksamhet för nyanlända i samarbete med
ideella sektorn.

Beslutsunderlag
SO missiv 2015-05-26
Ansökan om § 37-medel
Socialnämnden beslutar
att godkänna socialförvaltningens ansökan till Länsstyrelsen om § 37-medel till
kontaktverksamhet för nyanlända.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136
Kartläggning av hemlösheten 1 april 2015
Dnr SO 2015/0112
Sammanfattning
Den 1 april 2015 var 87 vuxna personer, 56 män och 31 kvinnor, hemlösa i
Lund, vilket är en ökning med fyra personer jämfört med kartläggningen i
oktober 2014. Antalet inrapporterade barn har ökat med fem - från 24 stycken till
29 stycken.
Tidigare kartläggningar har visat en tydlig ökning av yngre personer i hemlöshet.
Gruppen under 20 år har nu minskat från 12 till åtta personer, gruppen 21-30 år
har dock ökat med ytterligare tre personer till sammanlagt 32 personer i
hemlöshet. Det har också skett en ökning i grupperna 41-50 år och 51-60 år med
sammanlagt sex personer.
Sammanlagt 31 kvinnor har rapporterats in till kartläggningen 1 april 2015,
vilket är minskning med en person jämfört med föregående mätning. Den
vanligaste boendelösningen för kvinnor är fortsatt hotell- eller
vandrarhemsboende eller att man för en ambulerande tillvaro mellan olika
kortvariga lösningar.
Sammanlagt 56 män har rapporterats in, vilket är en ökning med fem personer.
Den vanligaste boendelösningen för männen är att de ambulerar mellan olika
kortvariga lösningar, följt av boende på hotell eller vandrarhem.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-05-15
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden godkänner ovanstående tjänsteutlåtande.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137
Extra föreningsbidrag 2015 Återremiss
Dnr SO 2015/0056
Sammanfattning
Lokala ideella föreningar och organisationer som bedriver socialt värdefull
verksamhet kan ansöka om hyres- och verksamhetsbidrag från
socialförvaltningen i Lund. Riktlinjer för fördelning bifogas denna
tjänsteskrivelse.
Ordinarie fördelning av bidrag avseende 2015 beslutades vid socialnämndens
möte den 19 november 2014. Från årsskiftet har en ramutökning skett retroaktivt
vilket gjort att föreningarna fått ytterligare möjlighet att ansöka om
föreningsbidrag för 2015. De föreningar som erhöll tilldelning vid ordinarie
fördelning informerades via brev om möjligheten att ansöka om ytterligare
medel. Annonsering har skett i dagspress och information har funnits på
kommunens hemsida. Sista dag för ansökan om dessa extra medel var den 10
april 2015.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-05-26
SO beslut 2015-05-20, § 107
SO beslut 2015-03-11, § 64
Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar och organisationer, 2011-11-23
Socialnämnden beslutar
att av anvisade 700 000 kronor i budgeten för 2015 avseende ramutökning för
bidrag till ideella föreningar och organisationer, bevilja 5000 kronor i
hyresbidrag och 384 000 kronor i verksamhetsbidrag
att reservera återstående belopp för stöd till föreningar som är kompletterande
aktörer inom socialnämndens område för behov som uppstår under året.

Beslut expedieras till:
Corinna Reitzig
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138
Handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som
vistas i Lunds kommun
Dnr SO 2015/0023
Sammanfattning
De senaste åren har allt fler socialt utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige
och försörjer sig genom tiggeri, spela gatumusik och sälja gatutidningar.
Gruppen återfinns även i Lund. En grov uppskattning är att det rör sig om 50-75
personer som vistas här dagtid och 50-60 personer nattetid.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökad ram till socialförvaltningen med
700 000 kronor gällande bidrag till Härbärge för utsatta EU-medborgare.
Socialförvaltningen har tillsammans med ideella föreningar och andra
förvaltningar kartlagt situationen för utsatta EU-medborgare i Lund. En
handlingsplan med en inriktning avseende hur förvaltningen och kommunen ska
förhålla sig till olika behov hos gruppen är en förutsättning för att ett strukturerat
och genomtänkt arbete ska kunna bedrivas.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-06-03
SO beslut 2015-01-21, § 12
KF beslut 2014-11-27, § 203
Yrkanden
Göran Wallén (M) yrkar, med instämmande av Mattias Horrdin (C), Agneta
Lindskog (KD), Sonja Lindlöf (FP) och Daniel Ishaq (M) att förslaget avslås.
Sven-Bertil Persson (V) yrkar, med instämmande av Amanda Bjernestedt (MP),
Erik Hammarström (MP), Peter Fransson (S) och Yumna Ramadan (FI) bifall till
förvaltningens förslag med tillägget:
att socialnämnden följer upp socialförvaltningens arbete med handlingsplanen
vid nämndens sammanträde i oktober.
Beslutsgång
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på yrkandena och finner
att hans eget yrkande med tillägg vunnit bifall.
Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Sven-Bertil Perssons (V) m.fl. yrkande om godkännande av
förvaltningens handlingsplan med tillägget att socialnämnden följer upp

Justerare

Utdragsbestyrkande
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socialförvaltningens arbete med handlingsplanen vid nämndens sammanträde i
oktober.
Nej, till Göran Walléns (M) m.fl. yrkande om avslag.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Sven-Bertil Persson (V), Erik Hammarström (MP), Peter Fransson (S), Eva S
Olsson (S), Amanda Bjernestedt (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 godkänna tjänsteutlåtandet med förslag på handlingsplan för arbete med
utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun samt
att socialnämnden följer upp socialförvaltningens arbete med handlingsplanen
vid nämndens sammanträde i oktober.
Reservationer
Oppositionen reserverar sig till förmån för Göran Walléns (M) yrkande, skriftlig
reservation bifogas protokollet.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämndens möte 150617
Reservation i ärende 13

Alliansen reserverar sig mot beslutet att anta Handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare
som vistas i Lunds kommun.
Kommunfullmäktige beslutade i november 2014 att anslå pengar till ett härbärge för EU-migranter
och eventuella akuta insatser som kunde behövas. Vi anser att det är detta förvaltningen bör
fokusera på.
Handlingsplanen som nu antas sträcker sig mycket längre än så och kommer inte att kunna
genomföras inom de budgetramar som avsatts åt målgruppen. Med den begränsning av resurser som
förvaltningen har så kräver vi en bättre redovisning av var pengarna ska komma ifrån.
Socialförvaltningen ges ett stort ansvar för samordning och organisation och kan ses som
huvudaktör i sammanhanget, vilket vi starkt motsätter oss. Socialförvaltningens roll ska vara som
stöd till de ideella organisationer som valt att arbeta mot gruppen.
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§ 139
Ansökan från Lunds diakoniförening om medel för
insatser till utsatta EU-medborgare
Dnr SO 2015/0114
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökad ram till socialförvaltningen med
700 000 kronor gällande bidrag till Härbärge och motsvarande insatser för
utsatta EU-medborgare. Lunds diakoniförening har lämnat in en ansökan om
sammanlagt 62 500 kronor.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-06-03
KF beslut 2014-11-27, § 203
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslag på tilldelning av medel till Lunds Diakoniförening med 62
500 kronor.

Beslut expedieras till:
Karin Säfström
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140
Ansökan från föreningen Hjälp Tiggare i Lund om medel
för härbärge för utsatta EU-medborgare
Dnr SO 2015/0113
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökad ram till socialförvaltningen med
700 000 kronor gällande bidrag till härbärge mm för utsatta EU-medborgare.
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har lämnat in en ansökan om sammanlagt 238
500 kronor.

Beslutsunderlag
KF beslut 2014-11-27, § 203
Yrkanden
Göran Wallén (M) yrkar att återremittera förslaget för komplettering av
underlaget med en mer utförlig verksamhetsbeskrivning och ytterligare
information om föreningens ekonomiska situation samt i andra hand, om ärendet
ska avgöras idag, med instämmande av Mattias Horrdin (C) och Agneta
Lindskog (KD) avslag.
Sven-Bertil Persson (V) yrkar avslag på återremitteringsyrkandet och bifall till
förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på
återremitteringsyrkandet och finner att ärendet ska avgöras vid sittande möte.
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på avslagsyrkandet och
finner att förvaltningens förslag vunnit bifall.
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslag på tilldelning av medel till föreningen Hjälp Tiggare i Lund
med 211 500 kronor.
Reservationer
Göran Wallén (M) reserverar sig mot nämndens beslut på grund av underlagets
beskaffenhet.
Protokollsanteckning
David Liljedal (C): Jag utrycker min oro för hur ärendet kan komma att
fortskrida med hänseende till nämndens grundläggande ansvar för verksamheten.
Vill även poängtera vikten i en klarsyn ifrån förvaltningens och nämndens sida i
hur ärendet ska fortgå och hur möjliga liknande ärenden bör hanteras i framtiden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Karin Säfström
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141
Redovisning av avvikkelserapporter enligt SoL och LSS,
lex Sarah 2014
Dnr SO 2015/0108
Sammanfattning
Årlig rapport avseende inkomna rapporter enligt lex Sarah.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-06-02
Socialnämnden beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-06-17

§ 142
Månadsstatistik över försörjningsstödet
Dnr SO 2015/0006
Beslutsunderlag
Månadsstatistik över försörjningsstödet maj 2015
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-06-17

§ 143
Beläggningsstatistik för Stadsmissionens logiboende
Dnr SO 2015/0002
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Stadsmissionens logiboende maj 2015
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-06-17

§ 144
Anmälningar till socialnämnden juni
Dnr SO 2015/0013
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-05-12
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-06-17

§ 145
Delegerade beslut juni 2015
Dnr SO 2015/0014
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-05-12
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23

