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Erik Hammarström (MP)
Göran Wallén (M)
Peter Fransson (S)
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Justerare:

Yumna Ramadan (FI) med Sonja Lindlöf (FP) som ersättare

Paragrafer:

§§ 170 - 184

Plats/tid för justering

Socialförvaltningen, Brotorget 1, den 21 september 2015 kl 16:30 :

Underskrifter:

Sekreterare
Boel Hansson

Ordförande
Sven-Bertil Persson

Justerare
Yumna Ramadan

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

16 september 2015

Datum då anslaget sätts upp:
Förvaringsplats för protokollet:

Datum då anslaget tas ned:
Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift:
Boel Hansson
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§ 170
Tema - Förvaltningens arbete med Öppna jämförelser
Utvecklingssekreterare Egil Drakfelt informerar om hur förvaltningen arbetar
med Öppna jämförelser, ett instrument för att jämföra och mäta kvalitet i
verksamheten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 171
Förvaltningen informerar
Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
Studiebesök på Barnahus för socialnämndens politiker den 25 september.
Stiftelsen Lunds barnhem har sagt upp avtalet angående KIBB och BIS.
Länsstyrelsen har uppmanat de skånska kommunerna att ha beredskap för att
akut ta emot flyktingar.
Många hör av sig för att erbjuda sin hjälp och information uppdateras
kontinuerligt på hemsidan.
Flyktingmottagningen har en ansträngd arbetssituation
Det kommer många ensamkommande barn och det är svårt att hitta platser för
dem. Ytterligare två ensamkommane barn har försvunnit och totalt har 12 barn
försvunnit.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 172
Delårsrapport per den 31 augusti 2015
Dnr SO 2015/0103
Sammanfattning
Helårsprognosen visar ett beräknat underskott på 29 miljoner kronor, fördelat på
placeringar utanför det egna hemmet och insatser utförda av externa vårdgivare
(köpt vård) -20, 5 miljoner kronor samt försörjningsstöd - 8,5 miljoner kronor.
Prognosen har försämrats med - 5 miljoner kronor sedan delårsrapporten i mars
och ökningen beror framförallt på fler placeringar på privata vårdhem inom
socialpsykiatrin och fler placeringar inom missbruksvården. Däremot minskar
kostnaderna för institutionsvård för barn. Prognosen för försörjningsstödet har
förbättrats med 3,5 miljoner kronor beroende på lägre kostnader per hushåll.
Socialförvaltningen bedriver ett kvalificerat socialt arbete med fokus på att nå
hållbara resultat som gagnar våra huvudpersoner och även innebär en långsiktigt
ändamålsenlig resursanvändning. 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 på verksamheten.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-09-09 delårsrapport per den 31 augusti 2015.

Socialnämnden beslutar
att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2015 samt att översända den till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 173
Remiss av betänkandet Nationell strategi mot mäns våld
mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU
2015:55)
Dnr SO 2015/0126
Sammanfattning
Detta yttrande är Lunds kommuns remissvar på förslaget till en nationell strategi
för att uppnå det jämnställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor
ska upphöra.
Socialnämnden instämmer i stort till förslaget men menar att även våld och
övergrepp mot pojkar och män borde ingå i strategin. Socialnämnden menar
också att myndigheters arbete med att nå fler våldsutövare är så pass angeläget
att strategin kunde ha utvecklat detta ytterligare.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-09-04 yttrande nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor.
SOU 2015:55, Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat
våld och förtryck, slutbetänkande.

Socialnämnden beslutar
att översända tjänsteskrivelsen av den 4 september 2015 som sitt yttrande till
kommunstyrelsen angående Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld och förtryck.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 174
Remiss i ärende ”Inkommen skrivelse om att inrätta ett
projekt för romer i Lund.”
Dnr SO 2015/0124
Sammanfattning
Remissvar gällande inkommen skrivelse om att inrätta ett projekt för romer i
Lund som skickades till kommunstyrelsen den 10 december 2013 från
styrgruppen för Nolltolerans mot rasism.
Styrgruppen för Nolltolerans mot rasism har i en skrivelse till kommunstyrelsen
önskat att ett projekt för romer startas som avser att anställa romska
resurspersoner i Lunds kommun i syfte att fungera som en länk mellan romer
och olika kommunala verksamheter såsom skola och socialtjänst

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens remissvar den 4 september 2015.
Skrivelse till kommunstyrelsen från Styrgruppen för Nolltolerans mot rasism den
10 december 2013.
Skrivelse från föreningen Lovara till Styrgrupp för Nolltolerans mot rasism.

Socialnämnden beslutar
att tjänsteskrivelse 2015-09-07 utgör socialnämndens remissvar till
kommunstyrelsen angående inkommen skrivelse om att inrätta ett projekt för
romer i Lund.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 175
Begäran om uppdrag att tillsammans med ideell sektor
utreda förutsättningarna för ett idéburet offentligt
partnerskap gällande insatser för utsatta EU-medborgare
Dnr SO 2015/0148
Sammanfattning
Den 27 november 2014, § 203 fattade kommunfullmäktige beslut om utökad ram
för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och
2017 gällande bidrag till härbärge för utsatta EU-medborgare.
Den 17 juni 2015, § 138 fattade socialnämnden beslut om en handlingsplan för
arbetet med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun.
Handlingsplanen omfattar bland annat samarbetet med ideell sektor,
härbärgesplatser och evakueringsplatser vid särskilda händelser.
Paraplyorganisationen Crossroads Lund har den 17 juni 2015 inkommit med en
ansökan om bidrag där det i skrivelsen funnits en önskan att påbörja en
diskussion kring ett idéburet offentligt partnerskap med Lunds kommun för år
2016.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 2015
Socialnämndens beslut den 17 juni 2015, § 138
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014, § 203

Socialnämnden beslutar
att ge socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med ideell sektor utreda
förutsättningarna för ett idéburet offentligt partnerskap gällande insatser för
utsatta EU-medborgare
att uppdraget ska redovisas vid nämndens möte i december 2015.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 176
Ansökan om bidrag - Crossroads Lund
Dnr SO 2015/0137
Sammanfattning
Den 27 november 2014, § 203 fattade kommunfullmäktige beslut om utökad
utgift för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016
och 2017 gällande bidrag till härbärge för utsatta EU-medborgare.
Den 17 juni 2015, § 138 fattade socialnämnden beslut om en handlingsplan för
arbetet med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun.
Handlingsplanen omfattar bland annat samarbetet med ideell sektor,
härbärgesplatser och evakueringsplatser vid särskilda händelser.
Paraplyorganisationen Crossroads Lund har den 17 juni 2015 inkommit med en
ansökan om bidrag med sammanlagt 100 000 kronor för verksamhet andra
halvåret 2015. Ansökan kompletterades vid besök den 30 juli 2015.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 augusti 2015
Socialnämndens beslut den 17 juni 2015, § 138
Socialnämndens beslut den 21 januari 2015, § 13
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014, § 203

Yrkanden
Sven-Bertil Persson (V) yrkar, med instämmande av Yumna Ramadan (FI), att
socialnämnden bifaller Crossroads Lunds ansökan om bidrag.
Peter Fransson (S) yrkar, med instämmande av Erik Hammarström (MP), Eva S
Olsson (S) och Jenny Sjöö (MP) att ansökan återremitteras med frågorna:
Vilka konsekvenser får ett avslag på ansökan för härbärgesverksamheten?
Finns det något juridiskt hinder mot att bevilja bidrag som, helt eller delvis,
avses gå till arvodering/lön?
Vilka omprioriteringar medför ett bifall av ansökan avseende de 700 tkr som
avsatts till ändamålet?
Mattias Horrdin (C) begär ajournering och sammanträdet ajourneras mellan kl
18:25 och 18:30
Göran Wallén (M) yrkar avslag till återremissyrkandet.
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på det formella yrkandet
om återremiss och finner att Peter Franssons (S) m fl förslag vunnit bifall

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Peter Franssons (S) m fl återremissyrkande.
Nej, till Göran Walléns (M) yrkande om avslag till återremiss.
Omröstningen utfaller enlig följande:
Sven-Bertil Persson (V), Erik Hammarström (MP), Peter Fransson (S), Eva S
Olsson (S), Jenny Sjöö (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 sex röster mot fem återremitteras ärendet.

Socialnämnden beslutar
att återremittera ärendet för att utreda vilka konsekvenser ett avslag på ansökan
för härbärgesverksamheten får, om det finns det något juridiskt hinder mot att
bevilja bidrag som, helt eller delvis, avses gå till arvodering eller lön samt vilka
omprioriteringar ett bifall av ansökan avseende de 700 tkr som avsatts till
ändamålet medför.

Reservationer
Sven-Bertil Persson (V) och Yumna Ramadan (FI) reserverar sig skriftligt mot
beslutet.

Beslut expedieras till:
Crossroads Lund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

SO protokoll 2015-09-16, § 176/01

Reservation
Socialnämnden 16 september 2015;
Ärende 7. Ansökan om bidrag - Crossroads Lund
Jag reserverar mig mot socialnämndens beslut att inte bevilja Crossroads de sökta medlen
på 100.000:-.
Crossroads är en samarbetsplattform för flera olika organisationer inom socialt arbete.
Crossroads uppgift är att vara ett nätverk för samordning och erfarenhetsutbyte, men också
en plattform för att söka ekonomiskt stöd från olika håll. Crossroads söker pengar parallellt
från stiftelser, organisationer och det offentliga.
Ett beviljande av den aktuella ansökan skulle säkra att den viktigaste ideella kraften i arbetet
att skapa drägliga villkor för fattiga utsatta EU-medborgare i Lund utan tak över huvudet,
föreningen Hjälp tiggare i Lund (HTiL) kan fortsätta sitt arbete.
Föreningen och de volontärer som föreningen kontinuerligt rekryterar är helt avgörande för
att de medel som kommunfullmäktige i Lund har avsatt för arbetet med att skapa härbärge
för den utsatta gruppen ska bli framgångsrikt. Utan ideella krafter antingen havererar
verksamheten eller kräver den en betydligt utökad budget. Samtidigt förloras den förankring i
civilsamhället som är av stor betydelse för den allmänna inställningen till de utsatta EUmedborgarna.
Föreningen gör en väldigt stor insats, både när det gäller tid och engagemang, och har byggt
upp en stor bas av kunskap och erfarenhet. Föreningens arbete är idag så stort och
komplext att någon eller några föreningsaktiva behöver arvoderas (på en nivå motsvarande
studiemedel) för att samordna arbetet. Så är det i alla föreningar, när arbetet når en viss nivå
behöver någon eller några ägna arbetstid åt att samordna för att personella och ekonomiska
resurser ska kunna användas på bästa sätt.
Lunds kommun planerar att utöka antalet härbärgesplatser för utsatta EU-medborgare. Detta
kan bara göras med föreningen Hjälp tiggare i Lunds hjälp. De utökade härbärgesplatserna
kommer att innebär än mer jobb för föreningen, och därmed större belastning på de som
arbetar i föreningen idag.
Utan möjlighet att arvodera samordnare är risken stor att härbärget på Smålands inte längre
kan drivas på det sätt som det görs nu. Samordningen behövs för att rekrytera volontärer,
utbilda dessa, lägga scheman, sköta myndighetskontakter och lösa akuta problem som
uppstår. Det finns en gräns när den ideella tiden inte räcker till.
Det ekonomiska stödet till Crossroads är att betrakta som ett verksamhetsstöd, inte ett
föreningssbidrag. Hjälp tiggare i Lund utför en verksamhet som kommunen anser behövs,
men som kommunen självt inte utför idag. Kommunen kan som nämnts tidigare inte heller ta
över härbärgesverksamheten om föreningen väljer att avsluta sitt engagemang, med annat
än att de ekonomiska kostnaderna kommer bli mycket högre (för kvälls- och nattarbete,
personalresurser m.m.). De riktlinjer som finns för föreningsbidrag är därför inte tillämpliga för
detta ärende.
I januari 2015 fattade socialnämnden beslut om att inte ge ekonomiskt bidrag till Hjälp tiggare
i Lund för arvoderingar. Det var ett korrekt beslut, eftersom verksamhet då bara hade varit
igång i mindre än en månad och det var svårt att förutse hur framtiden skulle se ut.

SO protokoll 2015-09-16, § 176/01
Föreningen har nu drivit härbärget på Smålands i nästan ett år på ett ordnat sätt, utifrån
uppsatta regler och med de boendes förtroende. För att inte riskera att denna verksamhet
inte kan bedrivas vidare behövs ett utökat verksamhetsbidrag.
Sammanfattningsvis menar jag att det underlag i form av skriftliga och allmänt kända fakta
var tillräckliga för att nämnden skulle kunna ha fattat ett positivt beslut under sammanträdet
istället för att återremittera ärendet med den risk som en fördröjning av beslutet innebär för
fortsatt drift av befintligt härbärge och planeringen av ytterligare härbärgesplatser.
Dalby den 18 september 2015

Sven-Bertil Persson
Vänsterpartiet
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§ 177
Skyddat boende i Lunds kommun
Dnr SO 2015/0033
Sammanfattning
Kvinnojouren i Lund har beslutat att lägga ner sitt skyddade boende från och
med 1 april 2015. Det innebär att tillgången till skyddat boende i kommunen
minskar och att det finns behov av att skapa fler boendelösningar till våldsutsatta
för att kommunen ska kunna leva upp till gällande lagstiftning. Socialnämnden
har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram alternativa boendelösningar.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till skyddat boende i kommunal regi med
utökat personalstöd. Nämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att
skapa ett skyddad boende och att kostnaderna finansieras inom befintlig ram.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-09-07 skyddat boende för våldsutsatta kvinnor

Socialnämnden beslutar
att godkänna ovanstående planering för skyddat boende samt
att finansiering sker inom befintlig ram.

Protokollsanteckning
Sonja Lindlöf (FP) låter anteckna till protokollet att Folkpartiet Liberalerna gläds
åt att ett boende för våldsutsatta kvinnor nu kan starta samt kan konstatera att
medel finns avsatta tack vare Folkpartiets budget.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 178
Redovisning av förvaltningens arbete med barn som
brukare utifrån Västernorrlandsmodellen
Dnr SO 2015/0122
Socialförvaltningen har under våren 2015 hållit 18 intervjuer med barn och
ungdomar som har varit aktuella för en utredning inom utredningsenheterna barn
och ungdom. Intervjuerna har genomförts utifrån den så kallade
Västernorrlandsmodellen.
De barn och ungdomar som intervjuats är nöjda med den information de får av
sina socialsekreterare, de tycker att socialsekreterarna är tillgängliga i den mån
som önskas och barnen och ungdomarna känner sig delaktiga i sina utredningar.
De konkreta förslag som har valts ut för verksamhetsutvecklingen utifrån barnen
och ungdomarnas berättelser är:
framtagande av kontaktkort för de yngre barnen,
införskaffande av fyra läsplattor med spel för barn samt
undersökande av möjligheten att skicka information om
socialsekreterarens kontaktuppgifter digitalt till ungdomarnas mobil.
Arbetet med barnintervjuer utifrån Västernorrlandsmodellen kommer att fortsätta
under nästa år med utvidgning till familjeresursen.
Det ingår i modellen att lämna en skriftlig rapport till nämnden.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-07-02 redovisning av Västernorrlandsmodellen

Socialnämnden beslutar
att lägga tjänsteskrivelsen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 179
Månadsstatistik över försörjningsstödet
Dnr SO 2015/0006
Beslutsunderlag
Månadsstatistik över försörjningsstödet i augusti 2015

Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 180
Beläggningsstatistik för Stadsmissionens logiboende
Dnr SO 2015/0002
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Stadsmissionens logiboende augusti 2015

Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 181
Anmälningar till socialnämnden 2015
Dnr SO 2015/0013
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-09-08 anmälningar till socialnämnden september 2015

Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 182
Rapportering av delegerade beslut 2015
Dnr SO 2015/0014
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-09-08 rapportering av delegerade beslut september
2015

Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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