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§ 119

Förvaltningen informerar

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
- Tidplan för arbetet med verksamhetsplan 2017 och EVP 2018-2020
med planeringsdag för socialnämnden den 26 oktober.
- Läget i flyktingmottagningen.
Lund har lediga asylplatser och de senaste dagar har flera
ensamkommande barn anlänt, som i görligaste mån placeras i
kommunens egna HVB-hem.
Förvaltningen planerar för den sänkta ersättningsnivån i mottagandet av
ensamkommande barn.
Lunds anvisningstal när det gäller vuxna flyktingar är 378 för 2016 varav
64 personer ska komma i september. Förvaltningen arbetar för att kunna
klara detta och har via serviceförvaltingen hyrt ett hotell för att kunna
ge de anvisade husrum.
- Arbetsmiljöverkets inspektion. En partsammansatt grupp är tillsatt, med
en extern expert på arbetsmiljö, för att svara på inspektionsmeddelandet
som består av fyra olika områden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Delårsrapporten per den 31 augusti
2016

Dnr SO 2016/0117

Sammanfattning
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på - 59 mnkr, fördelat på 31 mnkr för flyktingverksamheten, ensamkommande barn, och - 28 mnkr
för kommunfinansierad verksamhet (köpt vård -19,5 mnkr
och försörjningsstöd -3,4 mnkr). Prognosen för den kommunfinansierade
verksamheten har förbättrats med 8 mnkr. I prognosen ingår en post på 5 mnkr som avser momsavdrag för åren 2014-2016. Per den 31 augusti
uppgår återsökta ännu inte utbetalda statsbidrag från Migrationsverket till
179 mnkr, varav 132 mnkr avser år 2016. Socialförvaltningen arbetar
vidare med att på sikt nå en ekonomi i balans gällande köpt vård och
försörjningsstöd.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 september 2016 med bilaga.

Yrkanden
Ordföranden Peter Fransson (S) yrkar tillägg med att-satserna:
att uppdra åt förvaltningen att på socialnämndens sammanträde i
november månad redogöra för vad om föranlett att det nu
prognosticerade underskottet inom verksamhetsområde Flykting ej
uppmärksammats tidigare, samt vilka åtgärder som vidtagits för att
undvika upprepning.
att uppdra åt förvaltningen att på socialnämndens sammanträde i
december månad presentera en ekonomisk konsekvensbeskrivning med
förslag på åtgärder för att nå en ekonomi i balans inom
verksamhetsområde Flykting.
att uppdra åt förvaltningen att på socialnämndens sammanträde i
december presentera en plan på hur kostnaden i mottagandet av
ensamkommande barn motsvarar den nya statliga ersättning som utgår
för ändamålet med start 1 juli 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2016 och översända
den till kommunstyrelsen

att

uppdra åt förvaltningen att på socialnämndens sammanträde i
november månad redogöra för vad om föranlett att det nu
prognosticerade underskottet inom verksamhetsområde Flykting ej
uppmärksammats tidigare, samt vilka åtgärder som vidtagits för att
undvika upprepning

att

uppdra åt förvaltningen att på socialnämndens sammanträde i
december månad presentera en ekonomisk konsekvensbeskrivning
med förslag på åtgärder för att nå en ekonomi i balans inom
verksamhetsområde Flykting

att

uppdra åt förvaltningen att på socialnämndens sammanträde i
december presentera en plan på hur kostnaden i mottagandet av
ensamkommande barn motsvarar den nya statliga ersättning som
utgår för ändamålet med start 1 juli 2017.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Socialförvaltningens
personalförsörjning och arbetsmiljö
och behov av nödvändiga åtgärder

Dnr SO 2016/0155

Sammanfattning
Förslag om åtgärder för att socialnämnden på lång sikt ska uppnå en
ekonomi i balans och att genomföra en personalförstärkning och
lönesatsning inom den lagstyrda delen av barn- och ungdomsvården.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 september 2016.

Yrkanden
Ordförande Peter Fransson (S) yrkar, med instämmande av Sven-Bertil
Persson (V), Agneta Lindskog (KD), Dan Ishaq (M), Sonja Lindlöf (L)
och Gun Jönsson (C), bifall till förvaltningens förslag samt att 3:e attsatsen förtydligas med lydelsen:
att lönesatsningen gäller personal som var anställd den 1 augusti 2016
och är fortsatt anställd den 1 oktober 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna en förstärkning av bemanningen av utredande
socialsekreterare inom utredningsenhet barn och unga med fem
socialsekreterare under perioden 2017-2018

att

godkänna en riktad lönesatsning av engångskaraktär till utredande
socialsekreterare och biträdande enhetschefer inom utredningsenhet
barn och unga samt motsvarande socialsekreterare inom
flyktingenheten

att

lönesatsningen gäller personal som var anställd den 1 augusti 2016
och är fortsatt anställd den 1 oktober 2016.

att

finansiering sker genom omprioritering inom socialnämndens
budgetram 2016 och i samband med internbudgeten för 2017

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Handlingsplan för
kompetensförsörjning

Dnr SO 2016/0156

Sammanfattning
Långsiktig kompetensförsörjning är ett strategiskt fokusområde för
Lunds kommun. Socialförvaltningen har en särskild utmaning i att
rekrytera och behålla medarbetare i uppdrag som kräver
socionomexamen eller motsvarande. Men även för andra yrkesgrupper
inom socialförvaltningen är det angeläget att ha en långsiktig strategi för
personalförsörjning. För att kunna arbeta strategiskt med
kompetensförsörjningen inom förvaltningen behöver en handlingsplan
arbetas fram. En partsammansatt grupp är tillsatt. Den har i uppdrag att ta
fram en tids- och aktivitetsplan som ska kopplas till kommunens
”Kompetensförsörjningsstrategi för Lunds kommun med handlingsplan
2016-2017”.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 8 september 2016.
Lunds kommuns kompetensförsörjningsstrategi med handlingsplan
2016–2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan
för kompetensförsörjning utifrån utgångspunkterna i
tjänsteskrivelsen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 123

Remiss i ärende ”Uppdrag från
kommunfullmäktige om att ta fram en
handlingsplan för nationella
minoritetsgrupper”

Dnr SO 2016/0134

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till strategi och handlingsplan
för nationella minoriteter gäller de erkända nationella minoriteterna:
judar, romer, samer (som också har status som urfolk), sverigefinnar samt
tornedalingar.
Syftet med strategin och handlingsplanen är att skapa tydlighet i ansvaret
för frågorna samt att säkerställa att kommunen lever upp till
lagstiftningen (internationell och nationell) om nationella minoriteters
rättigheter. Strategin och handlingsplanen ska säkerställa att Lunds
kommun skyddar de nationella minoriteternas rättigheter och främjar
deras möjligheter att utveckla språk och kultur.
Socialförvaltningen är övervägande positivt inställd till
kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för nationella
minoritetsgrupper och att kommunkontoret får en tydlig samordnande
funktion. Socialförvaltningen önskar att samordning även sker i de
områden ansvaret delegerats till respektive nämnd i syfte att minska
parallellarbete i kommunen alternativt ett icke likvärdigt arbetssätt i
frågan i kommunen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2016.
Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteter den 12
maj 2016.
Handlingsplan för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters
rättigheter den 12 maj 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

tjänsteskrivelsen av den 7 september 2016 utgör socialnämnden
remissvar till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Remiss - Program för urban odling

Dnr SO 2016/0109

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett inriktningsdokument för Lunds
kommun med syfte att vägleda kommunens agerande i frågor gällande
urban odling. De har utvecklat ett förslag till program vilket syftar till att
undersöka utvecklingsmöjligheterna av urban odling i tätortsmiljö.
Programmet avser att:
1) skapa förståelse för vilka former av och på vilka platser urban odling
är möjligt,
2) öka säkerheten i hantering av ärenden gällande urban odling,
3) undersöka framtida utveckling av urban odling,
4) öka aktiviteten och mervärdet på odlingsområdena samt
5) öka dialogen mellan kommun och invånare.
Socialförvaltningen ser positivt på en utveckling av urban odling i Lunds
kommun i enlighet med förslaget och delar bedömningen att förslaget
kan bidra till social hållbarhet genom ökad inkludering och samhörighet
mellan människor och miljö.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 september 2016 angående
urban odling.
Tekniska nämndens beslut, den 11 maj 2016, § 89.
Program för urban odling, remissversion, daterad 20 april 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

tjänsteskrivelsen den 11 september 2016 utgör socialnämndens
remissvar till tekniska nämndens förslag gällande program för
urban odling.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (24)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-21

§ 125

Överflyttning av medel från
socialförvaltningen till
skolförvaltningarna avseende
resursen socionom i skola

Dnr SO 2016/0145

Sammanfattning
I Lunds kommun har det sedan 1977 funnits en organisation som innebär
att socionomer anställda av socialförvaltningen har uppdraget att ingå i
elevhälsoarbetet. Grundskolan har därmed inte haft några egna
skolkuratorer anställda. Skolan och socialtjänsten har samverkat kring
uppdraget och samfinansierat vissa delar av resursen. Skolverket och
socialstyrelsen har gett ut en vägledning för elevhälsan, publicerad 201410-01där det framgår att elevhälsan främst ska arbeta hälsofrämjande och
förebyggande och att elevhälsans personal ska stödja elevens utveckling
mot utbildningens mål. I och med den nya vägledningen gör Barn- och
skolförvaltning Lunds stad, Lund öster samt Socialförvaltningen en
samstämmig bedömning, att den organisatoriska tillhörigheten för den
psykosociala delen av elevhälsan (socionom i skolan/kurator) bör flyttas
över från socialförvaltningen till de båda skolförvaltningarna från och
med 1/1 2017.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 juli 2016.
Protokoll MBL 8 juni 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att
att

att

föreslå kommunstyrelsen att uppdraget för att ansvara för
bemanning av socionom i skolan övergår till skolnämnderna
förslå kommunstyrelsen att 3 253 tkr överförs från
socialförvaltningen till skolförvaltningarna med fördelningen 2 277
tkr till Barn och skolförvaltning Lunds Stad och 976 tkr till Barn
och skolförvaltning Lund Öster
översända tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
BSN Lunds stad
BSN Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Öppet brev angående åtgärder mot
mäns våld mot kvinnor

Dnr SO 2016/0121

Sammanfattning
Kvinnojouren i Lund har i en skrivelse till kommunstyrelsen ställt frågan
om vad som görs för att hjälpa flickor och kvinnor som utsätts för mäns
våld. Skrivelsen är överlämnad till socialnämnden för handläggning och
direkt besvarande. Lunds kommun har i grunden bra verksamheter och
ett bra samarbete internt och externt för att möta mäns våld mot kvinnor.
Men problematiken är allvarlig och arbetet måste hela tiden utvecklas för
att förhindra att kvinnor utsätts för våld av män.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Kvinnojouren i Lund 2016-06-23.
Socialnämndens tjänsteskrivelse den 13 juli 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelsen den 13 juli 2016 som sitt svar till
Kvinnojouren i Lund.

Beslut expedieras till:
Kvinnojouren i Lund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 127

Krisledningsplan socialförvaltningen
2016

Dnr SO 2016/0143

Sammanfattning
En kommun ska enligt lag ha en plan för att hantera extraordinära
händelser. Lunds kommun har beslutat att varje enskild nämnd ska
komplettera den centrala krisledningsplanen med en förvaltningsspecifik.

Beslutsunderlag
Krisledningsplan socialförvaltningen 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens förslag till krisledningsplan 2016.

Beslut expedieras till:
Eva Greko, kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Halvårsuppföljning av Bostad först

Dnr SO 2016/0154

Sammanfattning
Vid socialnämnden 20 januari 2016, beslutades att en halvårsuppföljning
med kostnadsredovisning gällande Bostad Först skulle ske. I det bilagda
dokumentet finns presentation av kostnader för verksamheten enligt
Bostad Först-metoden i jämförelse med andra boendeinsatser som skulle
varit aktuella eller kunde varit aktuella för de brukare som erhåller stöd
från verksamheten Bostad Först. Jämförelserna visar att Bostad Först,
utifrån det aktuella antalet brukare som finns idag, inte innebär en
kostnadseffektivisering. Utökar man med tre brukare blir det en
kostnadseffektivisering jämfört med både andra interna och externa
boendeinsatser. Målsättningen är tio brukare men för att kunna ta emot
fler brukare måste fler lägenheter tillhandahållas till målgruppen för
verksamheten Bostad Först.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 september 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna halvårsuppföljningen med kostnadsredovisning gällande
Bostad Först.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Månadsstatistik över
försörjningsstödet

Dnr SO 2016/0004

Beslutsunderlag
Månadsstatistik över försörjningsstödet i augusti 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Månadsstatistik för
flyktingmottagandet

Dnr SO 2016/0006

Beslutsunderlag
Månadsstatistik för flyktingmottagandet i augusti 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Månadsstatistik för Piletorps härbärge

Dnr SO 2016/0049

Beslutsunderlag
Månadsstatistik för Piletorps härbärge i augusti 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Anmälningar till socialnämnden

Dnr SO 2016/0016

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 augusti 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Rapportering av delegerade beslut

Dnr SO 2016/0019

Beslutsunderlag
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2016-08-01 - 2016-08-31.
Delegationsbeslut fattade i individärenden 2016-08-01 - 2016-08-31.
Tillståndsenhetens beslut 2016-08-01 - 2016-08-31.
Kommunförbundets Skånes tillsdelningsbeslut angående HVB-hem.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut fattade under augusti
månad 2016.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (24)

