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§ 147 Förvaltningen informerar 
 

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om: 

  

Sommaren har varit normal utan större akuta händelser. 

Mottagandet av anvisade nyanlända för 2016 är nu klart och mottagandet 
för 2017 är i kapp. Ett HVB-hem har stängt och två har ställts om 
till stödboende. Omställningen har gått bra. 

LKF:s bostadsmoduler för nyanlända har blivit försenade vilket kan 
försvåra mottagandet av vuxna och familjer under året. 

Förutsättningar och processen för internbudget och ekonomisk ram 2018. 
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§ 148 Entledigande av ledamot i Kommunala 
studentrådet 

Beslutsunderlag 
Amanda Bjernestedt (MP) har begärt att få bli entledigad som 
socialnämndens ledamot i Kommunala Studentrådet. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     entlediga Amanda Bjernestedt (MP) från uppdraget som ledamot 

för socialnämnden i Kommunala Studentrådet. 

Beslut expedieras till: 
Kommunala Studentrådet 
Akten   
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§ 149 Motion från Göran Wallén (M) m.fl. 
Inför 2-årigahyreskontrakt, 
etableringskontrakt för nyanlända. 

Dnr SO 2017/0042 

Sammanfattning 
Moderaterna i Lund har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige 
ska besluta att uppdra åt socialnämnden att ta fram ett regelverk för att 
hantera kommunens uppdrag i anledning av bosättningslagen. 
Utgångspunkten för regelverket ska vara att den nyanlände under den 
tvååriga etableringstiden erbjuds dels omfattande stöd från kommunen 
för att komma i arbete eller studier, dels erbjuds ett tidsbegränsat 
etableringsboende. Tidsbegränsningen ska vara två år. 

Motionen är nu föremål för remissförfarande. 

Beslutsunderlag 
Motion (M): Inför 2-åriga hyreskontrakt, etableringskontrakt, för 
nyanlända, 2017-02-06. 
Serviceförvaltningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 
juni 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     för sin del såsom svar avseende motion från (M) Inför 2-åriga 

hyreskontrakt, etableringskontrakt, för nyanlända, översända 
serviceförvaltningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
2017-06-16. 

Protokollsanteckningar 
Göran Wallén (M) låter för Alliansen anteckna till protokollet att 
Alliansen återkommer i kommunstyrelsen om yrkande avseende det 
fortsatta arbetet. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Servicenämnden 
Akten   
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§ 150 Motion från Joakim Månsson 
Bengtsson (-) om HBTQ-certifiering av 
personal 

Dnr SO 2017/0100 

Sammanfattning 
Socialnämnden har fått ett motionsförslag från feministiskt initiativ där 
förslaget yrkar att alla chefer och föreståndare under verksamhetsområde 
flykting vid socialförvaltningen i Lund ska genomgå en HBTQ-
certifiering eller motsvarande utbildning. 

Ärendet innehåller ett svar på motionen 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 augusti 2017 Förslag till 
svar på motion från FI gällande att alla chefer och föreståndare under 
verksamhetsområde flykting ska genomgå en HBTQ-certifiering eller 
motsvarande. 
Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Alla chefer och föreståndare 
under verksamhetsområde flykting ska genomgå en HBTQ-certifiering 
eller motsvarande” daterad 2017-05-19 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     översända tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2017 som 

socialnämndens svar till motionen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 151 Avrop av kommunstyrelsens 
reserverade medel till boende 

Dnr SO 2017/0128 

Sammanfattning 
Inom socialnämndens område har två av planerat tre nya boenden tagits i 
drift. Driftstart av det tredje boendet planeras tidigast till 2020. 
Finansiering av boendenas drift sker delvis genom lägre kostader för 
placeringar på privata vårdhem och delvis genom beslutade medel i EVP 
2017-2019. Beslutade medel finns reserverade för avrop hos 
finansförvaltningen. Avropet i denna skrivelse avser driftstart av 
Utsättaregränd som togs i drift i april 2017. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juni 2017 förslag till avrop 
av KS reserverade medel. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     avropa 5 500 tkr för 2017 (delårskonsekvens) och 6 600 tkr för 

2018 (helårskonsekvens i 2017 års prisnivå) från KS reserverade 
medel för driftstart av boende, Utsättaregränd. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 152 Avrop av kommunstyrelsens 
reserverade medel för ökat 
flyktingmottagande 2017 och 2018 

Dnr SO 2017/0129 

Sammanfattning 
Hos finansförvaltningen finns sedan 2014 medel reserverat (720 tkr) för 
ökat flyktingmottagande. Socialnämnden har under åren inte behövt 
rekvirera något av medlen då verksamhetens kostnader rymts inom 
erhållna statsbidrag, år 2016 undantaget. Socialnämnden begär att år 
2017 och år 2018 få disponera de av KS reserverade medlen för att 
delfinansiera flyktingverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2017, förslag på 
avrop av KS reserverade medel för ökat flyktingmottagande 2017 och 
2018. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     avropa 720 tkr för 2017 från KS reserverade medel för ökat 

flyktingmottagande 
 
att     avropa 720 tkr för 2018 från KS reserverade medel för ökat 

flyktingmottagande. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 153 Möjligheten till fortsatt samverkan med 
ideell sektor kring utsatta EU-
medborgare 

Dnr SO 2017/0112 

Sammanfattning 
Vid socialnämnden den 21 juni 2017, § 134, beslutades att ge 
förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till fortsatt samverkan 
med ideell sektor kring utsatta EU-medborgare. Utredningen ska 
återrapporteras vid socialnämndens möte i augusti 2017 och ska klargöra 
vilka möjligheter det finns att förlänga nuvarande överenskommelse som 
är ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) befintlig eller förändrad form 
samt klargöra vilka beslut som krävs för en sådan förlängning. 

Ärendet innehåller förvaltningens svar på ovan frågeställningar.   

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2017, möjlighet till 
fortsatt samverkan med ideell sektor kring utsatta EU-medborgare. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     översända tjänsteskrivelse den 14 augusti 2017 till 

kommunstyrelsen för vidare hantering  
  
att     ge Socialförvaltning i uppdrag att bjuda in ideella föreningar och 

Lunds pastorat för att påbörja arbetet med att utreda 
förutsättningarna för en ny överenskommelse. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 154 Riktlinjer för socialnämnden gällande 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

Dnr SO 2017/0130 

Sammanfattning 
Socialnämnd och förvaltning har skaffat erfarenheter av 
samarbetsöverenskommelse i form av idéburet offentligt partnerskap 
(IOP)sedan 2016 och har för tillfället tre pågående överenskommelser 
inom områdena ömsesidig integration och utsatta EU-medborgare. 
Socialnämnden har i uppdrag att ta fram idéburna offentliga partnerskap 
inom integrationsområdet och har tagit beslut att utveckla fler 
partnerskap för målgrupperna personer med psykisk ohälsa och 
våldsutsatta till 2018. Utifrån denna utveckling finns det behov av 
riktlinjer som ska underlätta arbetet mellan nämnd och idéburen sektor.  

Ärendet innehåller ett förslag på riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2017, förslag till 
riktlinjer för socialnämnden gällande idéburet offentligt partnerskap. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna föreslagna riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap 

(IOP) för socialnämnden. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 155 Förslag till dialogprocesser med 
ideella föreningar 

Dnr SO 2017/0131 

Sammanfattning 
Socialnämnden fattade den 17 maj 2017, § 91, beslut om förändring av 
tidigare form av föreningsbidrag. Beslutet innebar att föreningsbidrag 
inte längre ska ges till föreningar och att delar av tidigare budget för 
föreningsbidrag ska omfördelas och ska användas för att utveckla 
samverkansöverenskommelser i form av Idéburet Offentligt Partnerskap 
(IOP). Socialnämndens presidium och förvaltningen informerade om 
förändringen till föreningarna vid ett möte den 22 maj 2017.   

Ärendet innehåller uppdrag till förvaltningen att starta ett antal 
dialogprocesser inför 2018 med ett antal ideella föreningar i syfte att 
undersöka förutsättningarna för att arbeta fram 
samverkansöverenskommelser i form av idéburet offentligt partnerskap. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2017, förslag till 
dialogprocesser med ideella föreningar. 
Socialnämndens beslut 2017-05-17, § 91, gällande uppföljning av 
riktlinjer för bidrag till ideella föreningar och organisationer. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     förvaltningen får i uppdrag att inleda dialogprocesser med 

Fontänhuset i Lund, RSMH Lund, Kvinnojouren samt Rådrum 
under hösten 2017. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 156 Socialförvaltningens krisledningsplan 
2017 

Dnr SO 2017/0127 

Sammanfattning 
När en kris inträffar är det ytterst kommunen som ska värna om 
människors liv, personliga säkerhet samt begränsa skador på miljö och 
egendom. En kommun ska enligt lag ha en plan för att hantera 
extraordinära händelser. Lunds kommun har beslutat att varje enskild 
nämnd ska komplettera den centrala krisledningsplanen med en 
förvaltningsspecifik. Denna tjänsteskrivelse är socialförvaltningens 
förslag till plan för den egna förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 juli 2017 Krisledningsplan 
socialförvaltningen 2017 med bilagorna Kontaktlista vid kris och 
Akuttolklista 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att      godkänna förvaltningens förslag till krisledningsplan. 

Beslut expedieras till: 
Anna Scholtz, krisberedskapsplanerare 
Eva Greko, kommunkontorets avdelning Hälsa, trygghet och säkerhet 
Akten 
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§ 157 Månadsstatistik över 
försörjningsstödet 

Dnr SO 2017/0008 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över försörjningsstödet i juni och juli 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 158 Månadsstatistik över 
flyktingmottagandet 2017 

Dnr SO 2017/0009 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över flyktingmottagandet i juni och juli 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 159 Anmälningar till socialnämnden 
Dnr SO 2017/0007 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 augusti 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 160 Månadsstatistik för Förenade Cares 
logiboende 

Dnr SO 2017/0010 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik för Förenade Cares logiboende i juni och juli 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 161 Redovisning av delegerade beslut 
Dnr SO 2017/0006 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2017-06-01-2017-07-31. 
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2017-06-01-
2017-07-31. 
Tillståndsenhetens beslut 2017-06-01-2017-07-31. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna redovisningen av delegationsbeslut fattade under juni och 

juli 2017. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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