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§ 125

Förvaltningen informerar

Ställföreträdande socialdirektör Inger Fröman informerar om:
Möte med KSAU och informationsträffen om regelverket kring
flyktingmottagningens den 12 och 13 juni.
Konsekvenserna för socialnämnden med anledning av
kommunfullmäktiges beslut om ekonomi- och verksamhetsplan.
Kommunstyrelsens beslut om flytt av 40 medarbetare från Kristallen.
Extra sommarpraktikplatserna efter att statsmedel utgått till
arbetsförmedlingen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Förslag om att utse ordförande under
sommaren om ordinarie ordförande
skulle vara förhindrad

Dnr SO 2017/0114

Yrkanden
Peter Fransson (S) yrkar att Eva S Olsson (S) utses till att vara
ordförande under perioden den 22 juni till den 31 augusti 2017 om
ordinarie ordförande har förhinder.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

utse Eva S Olsson (S) till ordförande under perioden den 22 juni till
den 31 augusti 2017 om ordinarie ordförande skulle vara
förhindrad.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 127

Yttrande över remiss av betänkandet
Svensk social trygghet i en
globaliserad värld

Dnr SO 2017/0085

Sammanfattning
Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet
presenterade i början av året sitt betänkande Svensk social trygghet i en
globaliserad värld. Syftet med utredningen var att komma med förslag för
att bättre anpassa socialförsäkringssystemet till det globaliserade
samhället med dess ökade rörlighet över gränserna. Utredningens förslag
bör sammantaget leda till mindre friktion i kontaktytorna mellan svensk
socialförsäkringsrätt och EU-rätten samt andra gällande internationella
rättsakter.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 juni 2017 dnr SO
2017/0085.
SOU 2017:5 Svensk social trygghet i en globaliserad värld.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelsen den 13 juni 2017 till kommunkontoret
som sitt yttrande över remissen Svensk social trygghet i en
globaliserad värld.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Dnr SO 2017/0111

Sammanfattning
I samband med kommunstyrelsens godkännande av delårsrapport 1 för
Lunds kommun erinrades socialnämnden att inkomma med en
åtgärdsplan.
Åtgärdsplanen avgränsas till ensamkommande flyktingbarn. Gällande
nyanlända vuxna och familjer föreslår socialförvaltningen socialnämnden
att besluta att föreslå kommunstyrelsen att utreda principer för fördelning
av schablonersättningen inför fördelning 2018 (SO 2017/0106). Åtgärder
för att minska kostnader för externt köpt vård (kommunfinansierad
verksamhet) redovisades i delårsrapport 1. I socialnämndens
verksamhetsplan med internbudget 2017 beskrivs också
pågående/planerade arbeten för att minska underskottet.
I socialnämndens månadsprognos maj som pekar på ett underskott på 59
mnkr för ensamkommande barn ingår minskade resurser med 1,4 mnkr.
Omställning av verksamheten från HVB-boende till stödboende ger
kostnadsminskningar på 19 mnkr som ingår i prognosen. En förutsättning
för att socialnämndens snabbt ska nå en ekonomi i balans framöver är att
verksamheten tilldelas lägenheter. Nuvarande behov uppgår till 60 platser
i lägenheter, vilket skulle medföra minskade kostnader i
storleksordningen 15-40 mnkr (beroende på tidigare boendeform)

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 juni 2017 åtgärdsplan för en
budget i balans.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna åtgärdsplanen samt översända densamma till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Uppdrag till förvaltningen att utreda
förslag till åtgärder utifrån ekonomisk
ram inför verksamhetsplan och
internbudget 2018

Dnr SO 2017/0113

Yrkanden
Peter Fransson (S) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att utifrån
beslutad ekonomisk ram inleda arbetet med internbudget för
2018. Utgångspunkten är nämndens yttrande över EVP 2018-2020 samt
särskilda uppdrag att utreda Arbetscentrums verksamhetsinnehåll,
kostnader och möjligheter till samarbete med Fontänhuset samt att inleda
diskussioner med tekniska förvaltingen om förändrad finansiering av KLgruppen.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

ge förvaltningen i uppdrag att utreda förslag till åtgärder utifrån
ekonomisk ram inför verksamhetsplan och internbudget 2018

att

utgå från nämndens yttrande över EVP 2018-2020

att

särskilt utreda Arbetscentrums verksamhetsinnehåll, kostnader och
möjligheter att samarbete med Fontänhuset samt

att

inleda diskussioner med tekniska förvaltingen om förändrad
finansiering av KL-gruppen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Ekonomisk månadsrapport 2017

Dnr SO 2017/0056

Sammanfattning
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 102 mnkr, vilket är en
ökning med 3 mnkr jämfört med tidigare prognos. Förändringen återfinns
inom delverksamheten ensamkommande barn. Av nämndens underskott
finns 24 mnkr inom de kommunfinansierade verksamheterna och 78
mnkr inom flyktingverksamheten (ensamkommande barn 59 mnkr och
vuxna och familjer 19 mnkr).
I prognosen för ensamkommande barn är återsökta inte utbetalda
dygnsersättningar upptagna med 95% av dess värde, en försiktighet i
storleksordningen 3 mnkr. Prognosen innehåller även ett
effektiviseringskrav på sammanlagt 5 mnkr.
Prognosen för nyanlända vuxna och familjer utgår från att samtliga
nyanlända läser språkintroduktion eller svenska för invandrare. Hur
åldersfördelningen i årets mottagande kommer att vara är svårt att
förutspå, men 30 % av periodens mottagande är i åldersgruppen 0-15 år
och de omfattas inte av språkintroduktion och svenska för invandrare.
Försiktigheten är svåruppskattad, men bör åtminstone ligga i häradet 2-4
mnkr. Socialförvaltningen har i uppdrag att till nämnden återkomma med
förslag på fördelning av schablonersättningen avseende ändamål och
över tid (antal år). Beslutet kan komma att påverka prognosen.
Det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn, där rättspraxis
saknas utgör den största risken i befintlig prognos. Exempelvis saknas
praxis för vad motsvarande vårdbehov innebär (LVU och motsvarande
vårdbehov). Prognostiserad ersättning bygger på att placering med
vårdbehov också ersätts med faktiskt kostnad, andra halvåret. Risken
värderas preliminärt till 14,5 mnkr. Ett annat exempel som ger stor
prognososäkerhet är att det inte är känt hur mottagandet kommer att
fördelas över resterande månader samt vilka effekter avskaffandet av IDkontroller medför. Prognosen bygger på att resterande 35 barn/unga att ta
emot enligt Migrationsverkets prognos inte anländer till kommunen. Barn
och unga som inte får uppehållstillstånd uppskattas till 28 vilket innebär
251 barn/unga den siste december. Omkring 100 ungdomar som är i asyl
har erbjudits läkarundersökning för åldersbedömning. Beroende på
bedömningarna kan prognosen komma att påverkas.
Per den siste maj uppgår återsökta ännu inte utbetalda statsbidrag från
Migrationsverket till 84 mnkr (efter avdrag för preliminärt utbetald
ersättning på drygt 2,6 mnkr). Årets återsökta inte utbetalda statsbidrag är
72 mnkr.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 maj 2017 ekonomisk
månadsrapport

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Förslag på fördelning av statsbidrag
för nyanlända vuxna och familjer med
uppehållstillstånd

Dnr SO 2017/0106

Sammanfattning
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 102 mnkr, vilket är en
ökning med 3 mnkr jämfört med tidigare prognos. Förändringen återfinns
inom delverksamheten ensamkommande barn. Av nämndens underskott
finns 24 mnkr inom de kommunfinansierade verksamheterna och 78
mnkr inom flyktingverksamheten (ensamkommande barn 59 mnkr och
vuxna och familjer 19 mnkr).
I prognosen för ensamkommande barn är återsökta inte utbetalda
dygnsersättningar upptagna med 95% av dess värde, en försiktighet i
storleksordningen 3 mnkr. Prognosen innehåller även ett
effektiviseringskrav på sammanlagt 5 mnkr.
Prognosen för nyanlända vuxna och familjer utgår från att samtliga
nyanlända läser språkintroduktion eller svenska för invandrare. Hur
åldersfördelningen i årets mottagande kommer att vara är svårt att
förutspå, men 30 % av periodens mottagande är i åldersgruppen 0-15 år
och de omfattas inte av språkintroduktion och svenska för invandrare.
Försiktigheten är svåruppskattad, men bör åtminstone ligga i häradet 2-4
mnkr. Socialförvaltningen har i uppdrag att till nämnden återkomma med
förslag på fördelning av schablonersättningen avseende ändamål och
över tid (antal år). Beslutet kan komma att påverka prognosen.
Det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn, där rättspraxis
saknas utgör den största risken i befintlig prognos. Exempelvis saknas
praxis för vad motsvarande vårdbehov innebär (LVU och motsvarande
vårdbehov). Prognostiserad ersättning bygger på att placering med
vårdbehov också ersätts med faktiskt kostnad, andra halvåret. Risken
värderas preliminärt till 14,5 mnkr. Ett annat exempel som ger stor
prognososäkerhet är att det inte är känt hur mottagandet kommer att
fördelas över resterande månader samt vilka effekter avskaffandet av IDkontroller medför. Prognosen bygger på att resterande 35 barn/unga att ta
emot enligt Migrationsverkets prognos inte anländer till kommunen. Barn
och unga som inte får uppehållstillstånd uppskattas till 28 vilket innebär
251 barn/unga den siste december. Omkring 100 ungdomar som är i asyl
har erbjudits läkarundersökning för åldersbedömning. Beroende på
bedömningarna kan prognosen komma att påverkas.
Per den siste maj uppgår återsökta ännu inte utbetalda statsbidrag från
Migrationsverket till 84 mnkr (efter avdrag för preliminärt utbetald

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ersättning på drygt 2,6 mnkr). Årets återsökta inte utbetalda statsbidrag är
72 mnkr.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 maj 2017 fördelning av
statsbidrag för nyanlända vuxna och familjer med uppehållstillstånd.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

schablonersättningen fördelas över två år men att eventuellt
överskott avsätts, att finansiera försörjningsstöd

att

del av schablonersättningen fördelas till BSF Lunds stad med 145
tkr för år 2017

att

del av schablonersättningen fördelas till utbildningsnämnden med
45 tkr per elev och tvåårsperiod för språkintroduktion eller svenska
gällande invandrare för nyanlända för år 2017

att

föreslå kommunstyrelsen att utreda principer för fördelning av
schablonersättningen inför fördelning 2018.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn och skolnämnd Lunds stad
Utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Fördelning av statsbidrag till
överförmyndarnämnden 2017

Dnr SO 2017/0108

Sammanfattning
God man ska förordnas för ensamkommande barn som kommer till
Sverige. Ansvaret vilar hos överförmyndarnämnden som sen också har
ett tillsynsansvar. När barnet därefter beviljats uppehållstillstånd ska
särskild förordnad vårdnadshavare utses. Det är då socialnämnens ansvar
att agera för att få till stånd ett förordnande.
Överförmyndarenheten och socialförvaltningen har under 2016 haft en
överenskommelse avseende fördelning av statsbidrag för
ensamkommande barn. En ny överenskommelse behövs för 2017. Då ett
nytt ersättningssystem införs vid halvårsskiftet behövs två
överenskommelser göras för året.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 juni 2017 fördelning av
statsbidrag till överförmyndarnämnden 2017

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna ovanstående förslag till överenskommelse om fördelning
av statsbidrag till överförmyndarnämnden 2017.

Beslut expedieras till:
Överförmyndarnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1
april 2017

Dnr SO 2017/0105

Sammanfattning
Enligt beslutad handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet
2014-2017 ska hemlösheten i Lund kartläggas genom mätningar. Från
och med 2008 har en årlig kartläggning gjorts och redovisats för
socialnämnden. Sedan 2014 har mätningar gjorts två gånger per år.
Tidpunkter för kartläggningarna i år är den 1 april samt den 1 oktober.
Den 1 april 2017 var 83 vuxna, 43 män och 40 kvinnor, hemlösa i Lunds
kommun. Det är en ökning med 7 personer jämfört med kartläggningen
den 1 april 2016. Antalet inrapporterade hemlösa barn har ökat med 13,
från 25 till 38.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 juni 2017, kartläggning av
hemlösheten i Lund 1 april 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna kartläggningen av hemlösheten den 1 april 2017.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Uppdrag till förvaltningen att
undersöka möjligheten till fortsatt
samverkan med ideell sektor kring
utsatta EU-medborgare

Dnr SO 2017/0112

Yrkanden
Peter Fransson (S) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att till nämndens
sammanträde i augusti undersöka möjligheten att förlänga IOP kring
utsatta EU-medborgare i nuvarande eller förändrad form och undersöka
vilka beslut som skulle krävas för en sådan förlängning.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

förvaltningen ges i uppdrag att till nämndens sammanträde i augusti
undersöka möjligheten att förlänga IOP kring utsatta EUmedborgare i nuvarande eller förändrad form och undersöka vilka
beslut som skulle krävas för en sådan förlängning.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Månadsstatistik över
försörjningsstödet

Dnr SO 2017/0008

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juni 2017 månadsstatistik
över försörjningsstödet i maj.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Månadsstatistik över
flyktingmottagningen

Dnr SO 2017/0009

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2017 månadsstatistik
flyktingmottagandet.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Månadsstatistik för Förenade Cares
logiboende

Dnr SO 2017/0010

Beslutsunderlag
Förenade Cares beläggningsstatistik för maj 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 138

Anmälningar till socialnämnden

Dnr SO 2017/0007

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 juni 2017 anmälningar.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Redovisning av delegerade beslut

Dnr SO 2017/0006

Beslutsunderlag
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2017-05-01-2017-05-31.
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2017-05-012017-05-31.
Tillståndsenhetens beslut 2017-05-01-2017-05-31

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut fattade i maj 2017.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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