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§4

Förvaltningen informerar

Socialdirektör Annika Pettersson med flera informerar om:
Situationen för de utsatta EU-medborgarna och det avtal som finns med
den idéburna sektorn.
Bokslutsprognos för 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-01-18

§5

Revidering av Handlingsplan för att
motverka våld mot kvinnor 2011-2016
med förslag om Strategi för att
motverka våld i nära relationer 20172022

Dnr SO 2016/0135

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 17 augusti 2016 att sända förslaget Plan
mot våld i nära relationer på remiss till övriga nämnder. Förslaget Plan
mot våld i nära relationer 2016-2022 var en revidering av den
kommunövergripande Handlingsplanen för att motverka våld mot
kvinnor 2011-2016. Remissvar har inkommit från alla nämnder. Svaren
har beaktats och medfört vissa mindre ändringar och förtydligande av
innehållet. Titeln föreslås ändras till Strategi mot våld i nära relationer
2017-2022. Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022 innehåller även
ett förtydligande vad gäller uppföljning av strategin.

Beslutsunderlag
Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022.
Socialförvaltningens skrivelse den 27 december 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att
att

godkänna Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022
översända Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022 till
kommunfullmäktige för beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§6

Kommunrevisionens granskning av
intern kontroll avseende mutor och
oegentligheter

Dnr SO 2016/0201

Sammanfattning
Kommunrevisionen har gett EY i uppdrag att granska kommunens
interna kontroll mot mutor och oegentligheter. Syftet med granskningen
är att svara på den övergripande frågan om den politiska ledningen i
berörda nämnder och dess förvaltningar har säkerställt en god intern
kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott, bestickning
och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten.
Granskningen ger vid handen att berörda nämnders interna kontroll mot
mutor och oegentligheter bedöms vara i stort sett tillfredsställande.
Det konstateras att det finns vissa skillnader i nämndernas eller
förvaltningsledningarnas information till förvaltningarna. Socialnämnden
rekommenderas att utveckla sin information angående mutor och
oegentligheter till sina medarbetare. Detta kan bland annat göras genom
utbildningsinsatser.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 december 2016
Kommunrevisionens skrivelse den 16 november 2016 med rubriken
”Granskning av intern kontroll mot mutor och oegentligheter”
EY: Revisionsrapport 2016 ”Lunds kommun, Granskning av intern
kontroll mot mutor och oegentligheter”

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända förvaltningens tjänsteskrivelse av den 19 december 2016
som sitt svar till kommunrevisionen.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2
(handelskvarter m m, Centrala
Brunnshög) i Lund, Lunds kommun Samrådshandling

Dnr SO 2016/0195

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att planlägga kommunal mark för handel, kontor
och service samt bostäder. Under 2015 har Lunds kommun genomfört en
markanvisningstävling avseende ett stadskvarter. ICA Fastigheter
tillsammans med Fojab Arkitekter vann tävlingen. I Stadskvarteret
kommer det finnas en stor dagligvarubutik, restaurang och gym. Det
planeras även för en vårdcentral och barnavårdscentral. Även i de tre
nedersta våningarna planeras det att inrymma allmän service som
bibliotek, apotek, tandläkare och sjukgymnast. Parkeringsgarage för
besökande och boende ska finnas i källaren under butiken. Fyra till sex
bostadsvåningar planeras ovanpå butiken. I bostadskvarteret i söder, med
tre till sex våningar, kommer innehålla olika boendeformer med olika
upplåtelseformer. Totalt kommer det bli ca 260 lägenheter i planområdet

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 januari 2017.
Stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för del av Östra Torn 27:2
(handelskvarter m m, Centrala Brunnshög)

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret översända
tjänsteskrivelsen den 5 januari 2017.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8

Granskningsrapport med åtgärdsplan
– intern kontroll 2016

Dnr SO 2017/0012

Sammanfattning
Internt kontrollarbete har fullgjorts enligt plan för 2016. Verksamhetens
handläggning av ärenden, liksom arbetet inom ekonomi- och
personalområdet fungerar övervägande tillfredsställande både vad gäller
de kommunövergripande och socialnämndens interna kontrollmål.
Brister och avvikelser har identifierats inom implementering av rutin
gällande mutor och korruption där fler medarbetare själva uttryckt behov
av utbildning, dokumentation av uppföljning av insatser där ett för stort
antal ärenden bedöms ha bristfällig dokumentation, i att för många
fakturor har fel fakturaadress vilket innebär onödig administration och
kostnader samt att rehabiliteringsutredning inte utförs vid återkommande
korttidsfrånvaro.
Avvikelserna har dokumenterats i en särskild bilagd åtgärdsplan med
målet att rätta till bristerna.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens Granskningsrapport Socialnämnden– intern kontroll
2016 med bilaga
Socialnämndens beslut den 20 januari 2016, § 5, Handlingsplan för intern
kontroll 2016.
Kommunstyrelsen beslut 4 april 2016, § 117, Utvärdering av nämndernas
interna kontrollarbete 2015 samt handlingsplaner för 2016

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända granskningsrapport för intern kontroll för 2016 med
åtgärdsplan till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§9

Intern kontroll - handlingsplan 2017

Dnr SO 2017/0013

Sammanfattning
Socialförvaltningen redovisar i detta ärende förslag till kontrollmål för
den interna kontrollen för år 2017. Kontrollmålen i handlingsplanen är
kommunkontorets föreslagna kommungemensamma kontrollmål:
Att kommunens handläggningstider inte bidrar till god service till
medborgarna.
Att kommunens rutiner för rehabilitering och hantering av tidiga signaler
vid upprepad sjukfrånvaro inte följs.
Att tillbudsrapporteringen är bristfällig.
Samt socialförvaltningens förslag till nämndens interna kontrollmål:
Att inte riktlinjer gällande mutor och korruption är kända av
medarbetare inom förvaltningen i tillräckligt hög utsträckning.
Att arbetsprocess inte följs gällande placering i hem för vård och boende
och andra externa insatser gällande vuxna personer med
missbruksproblematik.
Att rutiner för vikariatstillsättning och övertid inte följs inom
förvaltningen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens Granskningsrapport Socialnämnden– intern kontroll
2017.
Kommunstyrelsen beslut den 7 december 2016, § 366,
kommungemensamma kontrollmål för 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

fastställa förslaget till socialförvaltningens handlingsplan för år
2017.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Redovisning av uppdrag gällande
verksamhetsområde Flyktings
ekonomi

Dnr SO 2017/0014

Sammanfattning
I samband med nämndens godkännande av delårsrapport 2/2016 erhöll
socialförvaltiningen tre uppdrag, enligt nedan. Uppdraget beskrivet i den
första att-satsen redogjordes på novembernämnden. I detta ärende
redovisas de två sistnämnda att-satserna.
att uppdra åt förvaltningen att på socialnämndens sammanträde i
november månad redogöra för vad om föranlett att det nu
prognostiserade 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.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2017

Beslut
Socialnämnden beslutar
att
att
att

godkänna redovisning av konsekvensbeskrivning med åtgärder för
att nå en ekonomi i balans inom delverksamheten ensamkommande
barn
uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder för
en ekonomi i balans inom delverksamheten vuxna och barn i familj
godkänna redovisning av konsekvensbeskrivning med plan på hur
kostnader i mottagandet av ensamkommande barn motsvarar den
nya statliga ersättning som utgår för ändamålet med start 1 juli
2017.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Beställning av förhyrning av lokal för
stödboende för ensamkommande
ungdomar

Dnr SO 2017/0018

Sammanfattning
Beställning av förhyrning av lokal för stödboende för ensamkommande
ungdomar

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-17

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

i enlighet med socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-17 hos
kommunstyrelsen beställa förhyrning av fastigheten Glimmern 4 i
Lund att användas för stödboende åt ensamkommande unga till en
bruttokostnad om 2 650 tkr per år och 13 200 tkr för hela
hyresperioden 2017-07-01 - 2022-06-30.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen samt
ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Förordnande att begära handräckning
jml LVU

Dnr SO 2016/0220

Sammanfattning
Enligt 43 § 2p LVU skall polismyndigheten på begäran av
socialnämnden, eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har
förordnat, lämna biträde för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av denna lag. Beslut enligt 43 § LVU får bara
delegeras till en särskild avdelning inom nämnden, däremot kan nämnden
förordna tjänstemän eller politiker som har rätt att begära biträde av
polismyndigheten. Eftersom några medarbetare slutat och andra
tillkommit har föreslås en uppdatering av förordnandena.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 december 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

förordna ordförande Peter Fransson (S), vice ordförande Erik
Hammarström (MP), 2:e vice ordförande Göran Wallén (M),
verksamhetscheferna Inger Fröman och Karin Säfström,
enhetscheferna Nina Bergfors, Karin Thornqvist, Emma Johansson,
Jessica Keding, Carina Persson och biträdande enhetscheferna Sara
Peterson, Christina Mironidou, Izabela Eriksson, Caroline
Rahmstrid, Birthe Wallace samt socialsekreterarna, Elisabet
Kjellander, Marie Magnusson, Martin Hellmo, Pirjo Termonen,
Camilla Nilsson, Camilla Eskilsson, Melinda Wendahl Abbas,
Katharina Olsson, Katarina Hansson, Eva-Lena Rasmusson, Claes
Leo, Johanna Lantz, Annelie Ragazzo, Jennie Göransson Skarp,
Stina Johansson, Pernilla Isendahl, Anna Johansson, Jenny Butler,
Magnus Lindberg och Nina Olsson att begära biträde hos
polismyndigheten enligt 43 § 2 p LVU

att

ovanstående förordnande gäller från och med 18 januari 2017 och
ersätter tidigare beslut.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Månadsstatistik över
försörjningsstödet

Dnr SO 2017/0008

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2017, månadsstatistik
över försörjningsstödet 2016

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-01-18

§ 14

Månadsstatistik över
flyktingmottagandet

Dnr SO 2017/0009

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 januari 2017

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Månadsstatistik för Förenade Cares
logiboende

Dnr SO 2017/0010

Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Förenade Cares logiboende för män och kvinnor
i december 2016

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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Sammanträdesdatum
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§ 16

Anmälningar till socialnämnden

Dnr SO 2017/0007

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2017

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälningar till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-01-18

§ 17

Redovisning av delegerade beslut

Dnr SO 2017/0006

Beslutsunderlag
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut fattade under perioden 201612-01-2016-12-31.
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2016-12-012016-12-31.
Tillståndsenhetens beslut fattade under perioden 2016-12-01-2016-12-31.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegerade beslut fatta under december
2016.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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