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Ledamöter Eva S Olsson (S), ordförande 

Erik Hammarström (MP), vice ordf 
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Tesfom Tecleab Solomon (S) 
Ewe Nilsson (S) 
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§ 94 Tema - Barnrätt 
 

I Lunds strategi ”Barnets bästa – strategi för att stärka barnets rättigheter 
i Lunds kommun” ingår i socialförvaltningens handlingsplan att årligen 
utbilda nämnden om barnens rätt. 

Christina Schoug och Linda Bårström undervisar nämnden om barnens 
rätt. 
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§ 95 Förvaltningen informerar 
 

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om: 

Bostad först, lägesrapport. 

Utsatta EU-medborgare,  lägesrapport. 

Boendelösningar för anvisade nyanlända. 

GDPR, lägesrapport för förvaltningen och information om utbildning för 
politiker och deras ansvar. 

IOP-ansökan från föreningen Vårdat och ovårdat. 

Implementering av visionen. 

HR-lyftet. 

Information om att Mötesportalen och Meetings släcks ner den 1 juli. 
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§ 96 Ekonomisk månadsrapport 
Dnr SO 2018/0039 

Sammanfattning 
Socialnämnden prognos visar ett underskott om 17,5 mnkr. Prognos för 
kommunfinansierade verksamheter är -10,5 mnkr (netto av underskott för 
externt köpt vård och överskott inom försörjningsstöd). Prognos för 
Flyktingverksamheten är -7 mnkr (netto underskott för delverksamheten 
Ensamkommande barn och överskott för delverksamheterna Nyanlända 
vuxna och familjer samt Genomgångslägenheter). Tolkförmedlingens 
och tillståndsenhetens ekonomier är i balans. 

I prognoserna ingår åtgärder för att minska årets underskott. 

Notera: att verksamheten tilldelas lägenheter är en förutsättning för att 
socialnämnden snabbt ska nå en ekonomi i balans. 
Sökta, men ännu inte erhållna, statsbidrag från Migrationsverket är 55,9 
mnkr (21,6 mnkr avser 2018). 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 maj 2018. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 97 Remiss i ärende Betänkande 
bidragsbrott och 
underrättelseskyldighet vid felaktiga 
utbetalningar från välfärdssystemen 

Dnr SO 2018/0046 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 30 juni 2016 att tillsätta en utredning i syfte att 
granska tillämpningen av bidragsbrottslagen (2007:612) samt lagen 
(2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen. I uppdraget ingick även att undersöka om det fanns 
skäl att förändra lagstiftningens utformning, då såväl myndigheter som 
tidigare utredningar riktat kritik mot den nuvarande lagstiftningen vad 
gäller möjligheterna att motverka felaktiga utbetalningar i praktiken. 

Utredningen föreslår i sammanhanget en utvidgning av tillämpnings-
området för såväl bidragsbrottslagen som lagen om underrättelse-
skyldighet samt ett antal andra förändringar av den straffrättsliga 
regleringen i övrigt. Förhoppningen är att på så vis stärka skyddet för 
vissa av de ekonomiska förmåner som idag inte omfattas av den aktuella 
lagstiftningen. Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. 

Socialnämnden ställer sig positiv till utredningens förslag, då 
utbetalningar från välfärdssystemen i många fall är av stor betydelse för 
enskildas försörjning. Säkerställandet av ett effektivt skydd för de 
förmåner som utbetalas är, enligt socialnämndens bedömning, därför av 
yttersta vikt för att välfärdssystemen även på lång sikt ska kunna 
upprätthållas och dess förmåner komma nämndens målgrupper tillgodo. 

Beslutsunderlag 
Betänkandet Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga 
utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering (SOU 2018:4), 
remissversion 2018-03-14. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-07. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     översända tjänsteskrivelse av den 7 maj 2018 som socialnämndens 

yttrande till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 98 Överenskommelse till samverkan i 
Lund mellan det civila samhället och 
kommunen 

Dnr SO 2018/0058 

Sammanfattning 
År 2008 ingick regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala 
området samt SKL en överenskommelse med syfte att stärka det civila 
samhällets självständighet och stödja framväxten av idéburna aktörer 
inom det sociala området. Den nationella överenskommelsen har sedan 
dess följts av ett antal lokala överenskommelser mellan kommuner och 
den idéburna sektorn runt om i landet med syfte att utveckla och fördjupa 
samarbetet kring lokala välfärdsfrågor. Våren 2017 inleddes ett arbete för 
att få en Överenskommelse även i Lund efter initiativ från PIL 
(Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar i Lund) och LIPS (Lunds 
Ideella föreningars Paraplyorganisation med Socialt arbete). En politiskt 
tillsatt styrgrupp har haft i uppdrag att arbeta fram föreliggande förslag 
till överenskommelse med möjlighet för nämnder, råd, föreningar och 
organisationer att lämna remissvar senast den 31 maj.  

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets Förslag till Lunds Överenskommelse 2018-03-07 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-07 ”Remissvar gällande 
förslag till överenskommelse till samverkan mellan Lunds kommun och 
det civila samhället ”. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     översända tjänsteskrivelse den 7 maj 2018 som sitt yttrande över 

remissen Överenskommelse till samverkan i Lund mellan det civila 
samhället och kommunen. 

Protokollsanteckningar 
Nita Lorimer (V) låter anteckna till protokollet att hon ser med oro på 
utvecklingen att frivilliga tar mer och mer plats i samhället. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Akten   
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§ 99 Remiss Handlingsplan för Delaktighet 
för alla 

Dnr SO 2018/0060 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2014 att anta förslag till 
Delaktighet för alla, plan för delaktighet och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättningar i Lunds kommun. Till planen finns en 
handlingsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ut förslaget 
till handlingsplan till alla nämnder och styrelse för att dessa i sina 
yttranden pröva åtgärder, ansvar och tidplan. 

Ärendet innehåller socialförvaltningens förslag till synpunkter på 
handlingsplanen, 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2018. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2018. 
Förslag till handlingsplan för Delaktighet för alla 2018 – 2020. 
Kommunala funktionshinderrådets beslut den 6 december 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     tjänsteskrivelsen från den 7 maj 2018 utgör nämndens svar. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 10 (21) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-05-16   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 100 Samråd - Grönprogram Lunds 
kommun 

Dnr SO 2018/0064 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun har 
utarbetat ett förslag till ett nytt Grönprogram med handlingsplan för 
Lunds kommun. Grönprogrammet tar en helhetssyn om de gröna värdena 
i staden och på landsbygden och beskriver grönytor från små 
grönområden inne i staden till landskapen utanför tätorterna. I 
programmet ges en förklaring till varför landskapet ser ut som det gör, 
betydelsen av olika typer av grönområden och hur man ska planera för 
dessa när staden förtätas. Det finns en stor nytta för såväl människor, 
biologisk mångfald och klimatanpassning som kan tillgodoses med gröna 
områden och dessa beskrivs detaljerat. Programmet har en tidshorisont på 
cirka tio år och ska aktualiseras en gång per mandatperiod. 
Socialnämnden är en remissinstans och tjänsteskrivelsen innehåller 
förslag på synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2018. 
Förslag till nytt Grönprogram för Lunds kommun 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     tjänsteskrivelsen daterad den 8 maj 2018 utgör socialnämndens 

svar. 

Beslut expedieras till: 
Tekniska förvaltningen 
Akten   
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§ 101 Månadsstatistik över 
försörjningsstödet 2018 

Dnr SO 2018/0001 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2018, månadsstatistik 
över försörjningsstödet i april 2018. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 102 Månadsstatistik över 
flyktingmottagningen 2018 

Dnr SO 2018/0002 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018, månadsstatistik 
över flyktingmottagningen i april 2018. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 103 Beläggningsstatistik för Piletorps 
akutboende 

Dnr SO 2018/0003 

Beslutsunderlag 
Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende i april 2018. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 104 Anmälningar till socialnämnden 
Dnr SO 2018/0010 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018, anmälningar till 
socialnämnden. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 105 Redovisning av delegerade beslut 
Dnr SO 2018/0007 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2018-04-01-2018-04-30. 
  
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2018-04-01-
2018-04-30. 
  
Tillståndsenhetens beslut 2018-04-01-2018-04-30. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna redovisningen av delegerade beslut under april 2018. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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