Socialnämnden

Protokoll

1 (7)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-09

SO 2017/0001

Socialnämnden
Plats och tid

Diamanten, Brotorget 1, 2017-01-09 klockan 17.30–18.45

Ledamöter

Peter Fransson (S), ordförande
Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Eva S Olsson (S)
Dan Ishaq (M)
Jenny Sjöö (MP)
Sonja Lindlöf (L)
Gun Jönsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare

Martin Stensson (V), ersätter Sven-Bertil Persson (V)

Ersättare

K Arne Blom (S), från kl 16:50
Fredrik Persson (S)
Ann-Louise Levau (S)
Amanda Bjernestedt (MP)
Layla Khairallah (MP)
Kajsa Bjurklint Rosenblad (L)
Mark Collins (L)
David Liljedahl (C)
Kelemua Kabede (KD)

Övriga

Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Boel Hansson, nämndsekreterare
Robert Ekholm, t f verksamhetschef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Pirjo Termonen, Akademikerförbundet SSR
Anna Nilsson, Vision

Justerare

Erik Hammarström (MP)

Paragrafer

§ 1-3

Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 9 januari 2017 kl 18:45

Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Protokoll

2 (7)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-09

SO 2017/0001

Underskrifter
Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Peter Fransson (S)

Justerare

Erik Hammarström (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-01-09

Paragrafer

§ 1-3

Datum då anslaget sätts upp

2017-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-02-01

Socialnämnden

Protokoll

3 (7)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-09

SO 2017/0001

Innehåll
§1

Ekonomi-och verksamhetsplan 2018-2020 ..........................................................................4

§2

Bidrag till föreningen Lovara för 2017 ................................................................................6

§3

Tillägg till socialnämndens delegationsordning ...................................................................7

Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Protokoll

4 (7)

Sammanträdesdatum

2017-01-09

§1

Ekonomi-och verksamhetsplan 20182020

Dnr SO 2017/0003

Sammanfattning
Inför EVP 2018-2020 har kommunstyrelsen beslutat om anvisningar och
tidplan för strategi- och planeringsprocessen. Samtliga nämnder ska utgå
från ekonomiska ramar beslutade i EVP 2017-2019 samt ett
effektiviseringsbehov utifrån tre scenarier – låg, mellan, hög. Nämnderna
ska ge förslag till konkreta strategier och åtgärder och prioriteringar för
att hantera behov av effektiviseringar för att få en budget i balans. Behov
av kvalitetsförbättringar, beskrivning av konsekvenser av upptagna
förslag, förändrad lagstiftning eller övriga frågor som påverkar nämnden
ska beskrivas. Nämnderna ska även presentera sina behov av
investeringar de kommande åren. Förslag till budget för EVP 2018-2020
är upprättad i enlighet med kommunens riktlinjer och är uppställd enligt
kommunens mall som anger upplägg, disposition och rubriker.
Socialnämndens effektiviseringsbehov utifrån de tre olika scenarierna är
enligt infogad tabell. Notera att angivet effektiviseringsbehov är delat.
Scenarier för effektiviseringsbehov inför budget 2018
Låg
Socialnämnden
Försörjningsstöd
Totalt

Mellan

Hög

12 800

21 400

30 000

3 400

5 700

8 000

16 200

27 100

38 000

Socialnämndens underlag till effektiviseringar i EVP 2018-2019 utgår
från den grundliga ekonomiska konsekvensbeskrivning som togs fram i
oktober 2015. Konsekvensbeskrivningen visade att 86 % av
socialnämndens verksamhet är lagstyrd. Socialnämndens förslag på
effektiviseringar är främst inom övrig verksamhet men förslag finns även
i viss mån inom lagstyrd verksamhet. Utgångspunkt är att insatser för
barn och unga så långt som möjligt ska undantas från effektiviseringar
och besparingar. Under lång tid har nämnden satsat på att bygga upp ett
brett spektrum av hemmaplanslösningar för att erbjuda insatser till bra
kvalitet och låga kostnader i stället för dyra institutionsplaceringar.
Verksamheten har högt kvalitetsindex och mycket låga kostnader till
följd av denna satsning. Att effektivisera/göra besparingar inom barn och
ungdomsvården skulle vara kostnadsdrivande.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens missiv den 3 januari 2017.
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Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 januari 2017
konsekvensbeskrivningar EVP 2018-2020.
Socialförvaltningen bilaga den 3 januari 2017,

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens underlag till budget för EVP 2018-2020
samt att översända den till kommunstyrelsen, i enlighet med
Kommunstyrelsens beslut från den 7 september (Dnr KS
2016/0789 (§ 236 och § 236/01))

Reservationer
Alliansen reserverar sig mot beslutet § 1 bilaga 1
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet § 1 bilaga 2
Feministiskt initiativ reserverar sig mot beslutet § 1 bilaga 3
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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Bilaga 1 § 1

RESERVATION
Socialnämndens sammanträde 2017-01-09, § 1

Ekonomi- och verksamhetsplan 2018-2020
Lunds kommun står inför omfattande effektiviseringskrav. Trots hög tillväxt
för skatteintäkterna räcker de inte till för att klara de förväntade kostnaderna och nå
kommunens resultatmål på 2 %. För att, utifrån EVP 2017-2019, nå resultatmålet för år 2018
saknar kommunen ca 300 miljoner kronor. Denna summa motsvarar ungefär 5 % av Lunds
kommuns budget på drygt sex miljarder kronor. Om alliansbudgetarna för åren 2015, 2016
respektive 2017 hade vunnit gehör i kommunfullmäktige skulle förutsättningarna för att
hantera kommunens ekonomiska utmaningar varit avsevärt bättre. Vi vill också med denna
reservation påpeka att om Alliansens budgetar hade fått gälla så hade de nu hotande
ramminskningarna inte blivit aktuella. Till exempel hade en effektivisering om 1 % per år gett
Lund en buffert inför 2018 med ca 120 miljoner kronor.
Eftersom det rödgröna styret har underlåtit att i god tid presentera och verkställa nödvändiga
effektiviseringsåtgärder har kommunen nu istället hamnat i en situation som sannolikt kräver
omedelbara och drakoniska ramminskningar. Vi anser att utvecklingen mot en mer uthållig
kommunal ekonomi hade kunnat genomföras på ett betydligt bättre sätt om det rödgröna
styret hade valt att genomföra konkreta effektiviseringar i ett tidigare skede. Bland annat tog
förvaltningarna fram exempel på åtgärder inför budgeten för år 2017, men det rödgröna styret
valde då att inte agera.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnderna att i processen för EVP 2017-2020 ta fram
vilka konsekvenser ramminskningar på -3 %, -5 % respektive -7 % skulle innebära. Alliansen
vill med denna reservation/röstförklaring tydliggöra att vi medverkar i nämndens
budgetprocess, men att vi i detta initiala skede gör det utan ställningstagande till några
enskilda åtgärder. Det är de rödgröna, som gör anspråk på att styra kommunen, som har det
primära ansvaret för att ta initiativ och visa vad de avser göra för att komma till rätta med
ekonomin och nå uppsatta mål.

Göran Wallén (M)

Sonja Lindlöf (L)

Gun Jönsson (C)

Agneta Lindskog (KD)
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§2

Bidrag till föreningen Lovara för 2017

Dnr SO 2016/0088

Sammanfattning
Lokala ideella föreningar och organisationer som bedriver socialt
värdefull verksamhet kan ansöka om hyres- och verksamhetsbidrag från
socialnämnden i Lund. Nämnden fattade beslut kring bidrag den 9
november 2016 § 160 för år 2017. I detta ärende beslutades att bidrag till
föreningen Lovara skulle fattas vid ett senare tillfälle på grund av det
framkommit att hyresförhållandet som föreningen har skulle kunna
förändras.

Beslutsunderlag
Bidrag till föreningen Lovara för år 2017, daterad 2016-12-20
Protokoll socialnämnden 2016-11-09, § 160
Tjänsteskrivelse bidrag till föreningar och ideella organisationer 2017,
daterad 2016-09-27

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

bevilja föreningen Lovara 161 000 kronor i hyresbidrag och 50 000
kronor i verksamhetsbidrag för år 2017.

Beslut expedieras till:
Lovara
Akten

Justerare
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§3

Tillägg till socialnämndens
delegationsordning

Dnr SO 2017/0002

Sammanfattning
Under i första hand vårterminen 2017 kommer några av
socialförvaltningens erfarna chefer att arbeta i förvaltningens
flyktingmottagning. För att stötta upp de kvarvarande cheferna i de
övriga verksamhetsområdena kommer biträdande enhetschefer att
förordnas. Denna ledningsnivå har inte funnits tidigare när det gäller
försörjningsstöd och därför behöver delegationsordningen kompletteras.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 december 2016
Utdrag ur socialnämndens delegationsordning flik 15

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

ändra delegationsordningen i enlighet med förslag i tjänsteskrivelse
den 29 december 2016.

Beslut expedieras till:
Akten
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