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§ 49

Tema - Bostad först

Socialsekreterarna som arbetar med Bostad Först informerar om
verksamheten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 50

Förvaltningen informerar

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
Bokslutsprognos 2017
Flyktingmottagningen
Socialförvaltningens krisledning är aktiverad
Arbetsmiljöverkets uppföljande inspektion

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 51

Ledamot i referensgruppen mot våld i
nära relation

Dnr SO 2017/0058

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

Justerare

till ledamot i referensgruppen mot våld i nära relation utse Maja
Grubelic (FI) fram till utgången av mandatperioden.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 52

Tillägg till delegationsordningen
avseende yttrande till Migrationsverket

Dnr SO 2017/0057

Sammanfattning
Socialnämnden har en skyldighet att på begäran från Migrationsverket
lämna ut uppgifter som rör enskilds personliga förhållanden, om den
handläggande myndigheten behöver uppgifterna för att fatta beslut i
ärenden om exempelvis uppehållstillstånd. Socialnämnden föreslås
delegera fullgörandet av ovan nämnda skyldighet till för ärendena
ansvariga socialsekreterare.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 mars 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

göra ett tillägg i socialnämndens delegationsordning där det
framgår att socialsekreterare på begäran från Migrationsverket
tillåts avge yttrande i socialnämndens ställe.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 53

Yttrande angående aktualisering av
LundaEko II

Dnr SO 2016/0215

Sammanfattning
I den aktualiserade versionen av LundaEko II har antalet mål minskat
från 42 till 37. Inaktuella delmål har tagits bort eller ändrats och några
nya har tillkommit för att möta nya utmaningar som tillkommit sedan
LundaEkoII antogs 2014. För 14 av delmålen har socialnämnden ett
delansvar mot tidigare åtta huvudansvar och fyra delansvar. Att ha
delansvar betyder att arbetet med miljöfrågor sker inom ramen för den
befintliga verksamheten. Socialförvaltningen har inga egna processer att
följa i jämförelse med andra förvaltningar såsom exempelvis
avfallsplanen, fordonsriktlinjer eller LundaMats för att nämna några.
Däremot använder och följer förvaltningen dessa planer så långt det går
inom verksamheterna samt redovisar arbetet årligen i kommunens ITledningsstöd. Därmed beskriver delansvar väl hur socialförvaltningen
kan arbeta med LundaEko II.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-15.
LundaEko II – aktualiserad version 2016-12-27.
Kommunkontorets Tjänsteskrivelse Aktualisering av delmål i LundaEko
II 2016-12-02

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelse den 15 februari 2017 som sitt remissvar
till Kommunstyrelsens miljö och hälsoutskott.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
Sofie Sernekvist
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 54

Yttrande över detaljplan för del av
Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög
Parkkvarteren) i Lund

Dnr SO 2017/0004

Sammanfattning
Planförslaget som här behandlas innefattar sju stadskvarter, en
stadsdelspark, lokalgator och en utökning av den skolgård som i övriga
delar är belägen på angränsande, tidigare planlagt område. Det aktuella
området omfattar ca 8,8 ha där det beräknas kunna inrymmas ca 650
bostäder, ca 3000 m² lokaler för centrumverksamhet, ca 5000 m² utökad
skolgård och ett ca 3,8 ha stort parkområde.
Socialnämnden anser att stadsbyggnadskontorets insatser för en hållbar
klimatutveckling är lovvärda men vill gärna se att de sociala frågorna i
större utsträckning beaktas i stadsplaneringen och att social hållbarhet
blir ett ledord i planeringsarbetet på samma sätt som klimatfrågorna.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2017.
Byggnadnämndens beslut den 15 december 2017, § 229 dnr BN
2016/0500.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2017.
Planbeskrivning, Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala
Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att tillföra
nämndens synpunkter om trygghet och säkerhet samt

att

uppdra åt socialnämndens myndighetsutskott att besvara remissen.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 55

Ansökan om ESF-medel till
kompetensutveckling för hållbart
arbetsliv

Dnr SO 2017/0045

Sammanfattning
Europeiska socialfonden (ESF) har utlyst medel för kompetens- och
verksamhetsutveckling för hälsa och hållbart arbetsliv i Sydsverige.
Socialförvaltningen har gjort en ansökan om ett projekt till Europeiska
socialfonden.

Beslutsunderlag
Missiv 2017-03-06 (denna skrivelse)
Ansökan om ESF-medel gällande projekt hållbar socialförvaltning Lund

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

ställa sig bakom ansökan gällande projekt Hållbar socialförvaltning
Lund.

Beslut expedieras till:
Europeiska socialfonden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 56

Sommarpraktik - konsekvenser av
höjd ersättning

Dnr SO 2017/0026

Sammanfattning
Kommunal har begärt förhandling enligt MBL § 12 gällande lön och
övriga anställningsvillkor för feriearbetande ungdomar år 2017.
Kommunal yrkar att kommunens sommarpraktikanter ska lönesättas
enligt gällande avtal som innebär att ungdomar som har placering och
handledning och är föremål för sysselsättningsfrämjande åtgärd ska ha
lönesättning med 70 kr/timme för de mellan 16-17 år och 86 kr/timme för
de som är 18 år.
Med nuvarande ersättning räcker de budgeterade medlen till 600
sommarpraktikplatser. En ökning till 70 kr/timme och 86 kr/timme skulle
innebära att medlen endast täcker kostnaden för 370 platser.
Socialförvaltningen anser att det ur många aspekter är av stort värde att
så många ungdomar som möjligt får en sommarpraktik.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2017

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

inte höja ersättningsnivå i enlighet med Kommunals begäran.

Beslut expedieras till:
Kommunal Skåne
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 57

Tillsynsplan för tillståndsenheten 2017

Dnr SO 2017/0046

Sammanfattning
Socialnämnden ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av
serveringstillstånd samt registerhållning, tillsyn och kontroll rörande
försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel i kommunen. Av 9
kap 2 § alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunen och polisen har
tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av
alkoholdrycker och för detaljhandel med folköl. Kommunen skall enligt
samma bestämmelse upprätta en tillsynsplan som skall ges in till
länsstyrelsen. Enligt 19 a § tobakslagen (1993:581) skall kommunen
utöva tillsyn över handel med tobak. Enligt 20 § lagen (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel ska kommunen kontrollera
efterlevnaden av lagens bestämmelser i de verksamheter som säljer
receptfria läkemedel till konsumenter. En upprättad tillsynsplan anses
väsentligt strukturera och underlätta verksamheten samt öka
förutsättningarna för att få god effekt av arbetet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelseden 28 februari 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna föreslagen tillsynsplan för 2017 samt uppdra åt
socialförvaltningens tillståndsenhet att genomföra tillsyn i enlighet
med densamma.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne
Tillståndsenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 58

Årsrapport med kostnadsredovisning
gällande Bostad Först

Dnr SO 2017/0050

Sammanfattning
Verksamheten enligt Bostad Först-metoden består av två heltidstjänster,
en socialsekreterare och en socialrådgivare. Dessa två tjänster ansvarar
för utredning avseende insatsen och det stöd som insatsen innehåller.
Stödet innefattar stöd i lägenheten och inom andra områden som till
exempel kontakt med myndigheter, sysselsättning, samordning samt
verkande för kvarboende för brukare.
Den 1 september 2016 flyttade de två första brukarna in i lägenheter
kopplade till Bostad Först. Den 1 mars 2017 utökas Bostad Först med två
lägenheter. Lägenheterna har tillhandahållits av LKF och brukarna har
erhållit förstahandskontrakt med hyresgaranti.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 3 mars 2017

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 59

Rapport om Kvarbo 2016

Dnr SO 2017/0051

Sammanfattning
Verksamheten enligt Bostad Först-metoden består av två heltidstjänster,
en socialsekreterare och en socialrådgivare. Dessa två tjänster ansvarar
för utredning avseende insatsen och det stöd som insatsen innehåller.
Stödet innefattar stöd i lägenheten och inom andra områden som till
exempel kontakt med myndigheter, sysselsättning, samordning samt
verkande för kvarboende för brukare.
Den 1 september 2016 flyttade de två första brukarna in i lägenheter
kopplade till Bostad Först. Den 1 mars 2017 utökas Bostad Först med två
lägenheter. Lägenheterna har tillhandahållits av LKF och brukarna har
erhållit förstahandskontrakt med hyresgaranti.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 mars 2017

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (30)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 60

Rapport om boendeenhetens
verksamhet riktad mot hushåll som
beviljats bistånd i form av
hotell/vandrarhemsboende under 2016

Dnr SO 2017/0048

Sammanfattning
Antalet hushåll som beviljats hotell/vandrarhemsboende under 2016 har
minskat med 7 jämfört med 2015 och de totala kostnaderna för
hotell/vandrarhemsboende har minskat med 1 427 266 kronor.
Antalet hushåll som boendeenheten har haft kontakt med gällande det
förebyggande arbetet för att minska och motverka hemlöshet har varit 62
färre än föregående år.
Under 2016 har socialsekreterarna på boendeenheten hjälpt totalt 55
hushåll att erhålla annan varaktig boendelösning. Dessa hushåll hade
boendeenheten kontakt med utifrån hotell/vandrarhemsboende eller
förebyggande arbete.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 mars 2017

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 61

Patientsäkerhetsberättelse 2016

Dnr SO 2017/0049

Sammanfattning
En minskning i antalet avvikelser har noterats för 2016, 141 avvikelser
rapporterades 2016 mot 196 avvikelser 2015.
Ingen avvikelse har inkommit av betydande eller katastrofal
allvarlighetsgrad. Ingen Lex Maria-anmälan har gjorts till IVO.
Fallrapporter och missade läkemedel är de vanligaste avvikelserna inom
socialförvaltningens särskilda boenden. Där är det ingen förändring från
tidigare år, och är också de avvikelser som är vanligast förekommande i
kommunala verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 10 februari 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslut expedieras till:
MAS
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 62

Månadsstatistik över
försörjningsstödet

Dnr SO 2017/0008

Beslutsunderlag
Månadsstatistik över försörjningsstödet i februari 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 63

Månadsstatistik över
flyktingmottagningen

Dnr SO 2017/0009

Beslutsunderlag
Månadsstatistik över flyktingmottagningen i februari 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 64

Månadsstatistik för Förenade Cares
logiboende

Dnr SO 2017/0010

Beslutsunderlag
Månadsstatistik för Förenade Cares logiboende för män och kvinnor i
februari 20117

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 65

Anmälningar till socialnämnden

Dnr SO 2017/0007

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 8 mars 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-15

§ 66

Redovisning av delegerade beslut

Dnr SO 2017/0006

Beslutsunderlag
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2017-02-01-2017-02-28
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2017-02-012017-02-28
Tillståndsenhetens beslut 2017-02-01-2017-02-28.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut fattade i februari
2017.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (30)

