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Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-17

§ 176

Tema - Lov i Lund och Integrerade
verksamheter

Ellen Isaksson från Lov i Lund, kultur- och fritidsförvaltningen
berättar om verksamheten Lov i Lund.
Christina Schoug, enhetschef för Integrerade verksamheter berättar
om POM-teamet, Beroendemottagningen, Unga Vuxna och
Mariamottagningen Mellersta Skåne.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-17

§ 177

Förvaltningen informerar

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om
Ekonomi, tendenser per den 30 september.
Socialchefsdagarna den 3-5 oktober i Jönköping.
IOP gällande härbärge för utsatta EU-medborgare, lägesrapport
Kommunrevisionen, möte kring underlag för kommande
granskningar.
Besök på KSau angående delårsbokslutet per den 31 augusti.
Planeringsdag den 14 november.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-17

§ 178

Överenskommelse mellan Region Skåne och
kommunerna i Skåne län om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Dnr SO 2018/0132

Sammanfattning
Riksdagen antog i juni 2017 Lag (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och som trädde i kraft
årsskiftet 2017/2018. Lagen ersatte lagen (1990:1404) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård,
vanligen benämnd betalningsansvarslagen (BAL).
Den nya lagens syfte är att främja en god vård och en socialtjänst av
god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård
behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade
hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna
vården. I lagen tydliggörs att verksamheter inom socialtjänst och
öppen hälso- och sjukvård tidigt måste börja planera inför patientens
utskrivning från sluten vård.
Lagen innehåller även bestämmelser om samverkan mellan landsting
och kommun. Huvudmännen ska i samråd utarbeta gemensamma
riktlinjer om samverkan och förväntas ingå överenskommelser med
varandra om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt vilka
belopp som ska betalas. Lagen innehåller bestämmelser om vad som
ska gälla för kommuners betalningsansvar om en överenskommelse
inte kommer till stånd.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-08.
Kommunförbundet Skånes beslut den 21 september 2018, § 1.
Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne
län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Kfsk missiv den 26 september 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

Justerare

föreslå kommunstyrelsen att godkänna och teckna avtal i
enlighet med förslaget.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-17
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 179

Remiss Program för styrning

Dnr SO 2018/0119

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en översyn av styrdokument och vilka principer som ska
gälla. Kommunkontoret har i samråd med kommunens
ledningsgrupp tagit fram ett förslag. Kommunstyrelsen arbetsutskott
har beslutat att sända ut förslaget på remiss för yttrande till
kommunens nämnder och styrelser. Programmet ska stärka helheten
i Ett Lund och knyta samman visionen och de gemensamma
förhållningssätten med andra styrande dokument i kommunen för
att stödja arbetet för att uppnå visionen.
Detta program ska göra det tydligt hur styrningens olika delar
hänger ihop och hur styrdokument ska aktualiseras och hur nya
styrdokument ska tas fram, beslutas, genomföras, kommuniceras,
följas upp och omprövas. Genom programmet ska en enhetlig
terminologi i ledningsprocessen och styrande dokument skapas för
att underlätta spårbarhet och kommunikation.
Ärendet innehåller ett svar på remissen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2018.
Kommunkontorets remissbrev den 20 augusti 2018.
Förslag till Program för styrning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 augusti 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelse från den 4 oktober 2018 som
socialnämndens svar.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (23)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-17

§ 180

Förlängning av idéburet offentligt
partnerskap gällande verksamheten
Kompassen med föreningen Ohana

Dnr SO 2018/0134

Sammanfattning
Föreningen Ohana har inkommit med en förfrågan om förlängning av
idéburet offentligt partnerskap gällande boendelösningar inom
verksamheten Kompassen för unga över 18 år i asyl som anvisats till
Lund som ensamkommande. Förfrågan inkom vid styrgruppsmöte
den 27 september. Anledningen till förfrågan från föreningen utgår
från att syftet med nuvarande överenskommelse var att den unge
vuxne skulle ha möjlighet att gå kvar i skolan och ha närhet till sitt
nätverk och offentliga biträde under asylprövning. Vid tillfället när
beslutet togs i socialnämnden bedömdes att flertalet i denna grupp
skulle innefattas av den kommande så kallade gymnasielagen.
Genom att denna lag överprövades har det inneburit förseningar i
handläggning och beslut. Alternativet är att den enskilde vänder sig
till Migrationsverket för en boendeplats.
Föreningen Ohana har den 8 oktober inkommit med budget för
fortsatt verksamhet och har samtidigt uttryckt behov av en lokal för
att fortsatt kunna driva verksamheten.
I ärendet framgår målgruppen, behovsbedömning för 2019 samt
behov av finansiering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2018.

Yrkanden
Sven-Bertil Persson (V), yrkar, med instämmande av Maja Grubelic
(FI), Eva S Olsson (S), Fredrik Persson (S), Erik Hammarström (MP)
och Shahad Lund (MP), bifall till förvaltningens förslag.
Göran Wallén (M) yrkar, men instämmande av Dan Ishaq (M), Ursula
Savonius (L) och Agneta Lindskog (KD) avslag till förvaltningens
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Eva S Olsson (S) ställer proposition på yrkandena och
finner att Sven-Bertil Perssons (V) m fl yrkande vunnit bifall.
Votering begärs och företas med följande propositionsordning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-17
Ja, till Sven-Bertil Perssons (V) m fl yrkande.
Nej, till Göran Walléns (M) m fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Eva S Olsson (S), Erik Hammarström (MP), Fredrik Persson (S),
Shahad Lund (MP), Sven-Bertil Persson (V) och Maja Grubelic (FI)
röstar ja.
Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Ursula Savonius (L), Gun Jönsson
(C) och Agneta Lindskog (KD) röstar nej.
Med 6 röster mot 5 beslutar socialnämnden i enlighet med
förvaltningens förslag.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge
socialnämnden i uppdrag att teckna en förlängd
överenskommelse med föreningen Ohana för första halvåret
2019 med möjlighet till förlängning som längst till och med 31
december 2019

att

socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att tillföra socialnämndens driftbudgetram 3 946 tkr för att
finansiera överenskommelsen.

Reservationer
Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Ursula Savonius (L) och Agneta
Lindskog (KD) reserverar sig mot beslutet.
Vi anser att för att beslut om förlängning för en ideell organisation,
krävs ett gediget ekonomiskt underlag. Det behövs underlag för
budgeten som efterfrågas och en ekonomisk redogörelse för
verksamheten. Detta för att säkerställa att våra skattepengar går till
rätt sak. I detta fallet saknades efterfrågat underlag. Vidare togs
budgeten för 2019 i juni, och medel saknas i nuläget för att förlänga
kompassens verksamhet. Alliansen står för en tydlig politik och en
politik som säkerställer ett förnuftigt spenderande av
skattebetalarnas pengar, därav reserverar vi oss mot detta beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-17

§ 181

Granskning av upphandlingsprocessen i fyra
nämnder

Dnr SO 2018/0093

Sammanfattning
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har granskat
följsamheten till kommunens upphandlingspolicy hos
byggnadsnämnden, kommunstyrelsen, miljönämnden och
renhållningsstyrelsen. Granskningen uppmärksammade ett flertal
bister gällande otillåtna direktupphandlingar, bristande
dokumentation och avsaknad av underlag samt underlåtelse att
konkurrensutsätta. Lunds kommuns revisorer har beställt en
egenkontroll av upphandlingsprocessen i övriga nämnder med
utgångspunkt i genomförd granskning.
Ärendet innehåller socialnämndens egenkontroll.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2018
Granskning av upphandlingsprocessen, granskningsrapport
genomförd på uppdrag av revisorerna, daterad juni 2018

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelsen till Lunds kommuns revisorer.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

11 (23)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-17

§ 182

Remiss inrättande av frivilligpris

Dnr SO 2018/0127

Sammanfattning
Överförmyndarnämnden i Lund föreslår att kommunen instiftar ett
pris till en person eller organisation inom frivilligt samhällsarbete
som gjort en särskild insats inom detta område under året. Den
årliga prissumman på 25 000 kr tas från kommunstyrelsens
reserverade medel. Priset avser att uppmuntra insatser som främjar
frivilligt samhällsarbete. Förslaget har lämnats till socialnämnden för
yttrande.
Priset skulle ge positiv uppmärksamhet åt alla de som redan har
åtagit sig dessa uppdrag, och samtidigt främja förvaltningens arbete
att rekrytera nya frivilligarbetare. För socialförvaltningens del gäller
detta främst kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2018-10-08.
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse den 2018-08-20 ÖFN
2018/0012.
Förslag till regler för Lunds kommuns pris för frivilliga
samhällsarbetare, Överförmyndarnämnden den 2018-08-20.

Yrkanden
Sven-Bertil Persson (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Fredrik Persson (S) yrkar, med instämmande av Eva S Olsson (S),
Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Ursula Savonius (L), Gun Jönsson
(C), Agneta Lindskog (KD), bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Eva S Olsson (S) ställer proposition på yrkandena och
finner att Fredrik Perssons (S) m fl yrkande vunnit bifall.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att översända tjänsteskrivelsen som nämndens svar.
Beslut expedieras till:
Överförmyndarnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-17

§ 183

Sammanträdestider för socialnämnden 2019

Dnr SO 2018/0133

Sammanfattning
Socialnämnden ska enligt reglementet fastställa sammanträdesdagar
för nästkommande år senast på årets sista sammanträde och då ta
hänsyn till de sammanträdesdagar kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen beslutat om.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-10 socialnämndens
sammanträdestider 2019.

Yrkanden
Göran Wallén (M) yrkar, med instämmande av övriga ledamöter, att
fastställa de föreslagna datumen för socialnämndens sammanträden,
men överlåta till den tillträdande nämnden att besluta om tiden
förutom för sammanträdet den 3 januari som fastställs till 16:30.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att under 2019 sammanträda:
den 3 januari, kl 16:30
den 23 januari
den 20 februari
den 13 mars
den 10 april
den 15 maj
den 19 juni
den 21 augusti
den 18 september
den 16 oktober
den 13 november
den 11 december
att överlämna till den tillträdande socialnämnden att besluta om
tiden för sammanträdena.
Beslut expedieras till:
Webbredaktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-17

§ 184

Förslag till ändring av delegationsordning för
tillstånds- och tillsynsärenden

Dnr SO 2018/0125

Sammanfattning
I nämndens delegation till tillståndsenheten har viss delegation varit
otydlig eller saknats, vilket gör att delegationsordningen behöver
kompletteras avseende bland annat återkallelse av
serveringstillstånd som inte längre utnyttjas och beslut om
överklagan av domar och beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september 2018 med
tillhörande förslag till ändrad delegationsordning, dnr 2018/0125.
Utdrag ur socialnämndens nu gällande delegationsordning, flik 19,
beslutad den 14 december 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

ändra delegationsordningen i enlighet med tjänsteskrivelse den
25 september 2018, bilaga 1

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-17

§ 185

Ändring av delegationsordningen gällande
skyddsbedömningar samt
organisationsförändring

Dnr SO 2018/0131

Sammanfattning
Då socialförvaltningen inte längre har en samordnare för unga
lagöverträdare behöver delegationsordningen ändras så att
delegationen övergår till enhetschef.
Enligt socialtjänstlagen ska skyddsbedömningar göras skyndsamt,
samma dag eller senast dagen efter en anmälan inkommit.
Skyddsbedömningen syftar till att innan förhandsbedömningen
startar bedöma barn och ungas direkta behov av skydd.
Förvaltningen föreslår att socialsekreterare med delegation
självständigt ska kunna delegeras att göra skyddsbedömningar för
att effektivisera handläggningen och kunna hålla tidsfristerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018.
Delegationsordningen flik 4 p 26
Delegationsordningen flik 10 p 2

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna föreslagna ändringar i delegationsordningen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-17

§ 186

Månadsstatistik över försörjningsstödet
2018

Dnr SO 2018/0001

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018,
månadsstatistik över försörjningsstödet i september 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (23)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-17

§ 187

Månadsstatistik över flyktingmottagningen
2018

Dnr SO 2018/0002

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-30 månadsstatistik
över flyktingmottagningen i september 2018

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-17

§ 188

Beläggningsstatistik för Piletorps
akutboende

Dnr SO 2018/0003

Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende i september 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-17

§ 189

Anmälningar till socialnämnden

Dnr SO 2018/0010

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-10, anmälningar till
socialnämnden i september 2018

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-17

§ 190

Redovisning av delegerade beslut

Dnr SO 2018/0007

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018,
redovisning av delegerade beslut.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegerade beslut i september
2018.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (23)

