
 

   
Socialnämnden Protokoll 1 (29) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-12-13 SO 2017/0171  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Socialnämnden 
 
Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2017-12-13 klockan 16.30–20.15, mötet 

ajournerat mellan 19:05-19:10 
  
Ledamöter Eva S Olsson (S), ordförande 

Erik Hammarström (MP), vice ordf 
Göran Wallén (M), 2:e v ordf 
Fredrik Persson (S) 
Dan Ishaq (M) 
Jenny Sjöö (MP) 
Sven-Bertil Persson (V) 
Sonja Lindlöf (L) 
Gun Jönsson (C) 
Maja Grubelic (FI) 
Agneta Lindskog (KD) 

  
Ersättare Ann-Louise Levau (S) 

Tesfom Tecleab Solomon (S) 
Layla Khairallah (MP) 
Kajsa Bjurklint Rosenblad (L) 
Mark Collins (L) 
Nita Lorimer (V) 
David Liljedahl (C) 
Kelemua Kabede (KD) 

  
Övriga Annika Pettersson, socialdirektör 

Inger Wallin Fröman, verksamhetschef 
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef 
Karin Säfström, verksamhetschef 
Anna Burston, verksamhetschef 
Johan Larsson Boström, utvecklingschef 
Filippa Mellbourn, ekonomichef 
Karin Lilja, kommunikatör 
Boel Hansson, nämndsekreterare 

 
Justerare Maja Grubelic (FI) 
  
Paragrafer § 273-307 
  
Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 18 december kl 16:30 
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Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Boel Hansson 
  
  
Ordförande  
 Eva S Olsson (S) 
  
  
Justerare  
 Maja Grubelic (FI) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-12-13 
  
Paragrafer § 273-307 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-12-18 Datum då anslaget tas ned 2018-01-09 
  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Boel Hansson 
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§ 273 Tema - Sysselsättning 
 

Verksamhetschef Anna Burston och biträdande enhetschef Camilla 
Engdahl informerar om verksamheten sysselsättning för personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. 
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§ 274 Förvaltningen informerar 
 

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om: 

Dagens strategimöte i EVP-processen. 

Möte med Arbetsförmedlingen. De satsar på digitalisering samt vill ha en 
ramöverenskommelse med kommunen. 

Nämndens öppna informationsmöte om missbruk den 6/12. 

Boendeläget kring nyanlända vuxna och familj 

Information om vad som händer när den ensamkommande fyller 20 år. 

Statistik kring 18-åringar i asylprocess och åldersuppskrivna. 
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§ 275 Val av ledamot i Kommunala 
funktionshinderrådet 

Dnr SO 2017/0175 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     utse Nita Lorimer (V) till ledamot av kommunala 

funktionshinderrådet till och med utgången av 2018. 

Beslut expedieras till: 
Kommunala funktionshinderrådet 
Akten   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 276 Val av styrelseledamot i Carl 
Erikssons fond 

Dnr SO 2017/0176 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     utse Maja Grubelic (FI) till styrelseledamot i Carl Erikssons fond 

till och med utgången av 2018. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontorets ekonomiavdelning 
Akten   
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§ 277 Verksamhetsplan med internbudget 
2018 

Dnr SO 2017/0185 

Sammanfattning 
Socialnämnden, liksom övriga nämnder och styrelser, har av 
kommunfullmäktige i uppdrag att ta fram verksamhetsplan med 
internbudget för 2018. Syftet är att beskriva hur nämnden, genom 
kommunfullmäktiges mål, fokusområden och nämndens utvecklingsmål 
samt särskilda uppdrag bidrar till att förverkliga Lunds vision och 
förhållningssätt. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens missiv 2017-12-06 verksamhetsplan med intern 
budget 2018 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-06verksamhetsplan med 
intern budget 2018 
Socialförvaltningens bilaga 2017-12-06 VP 2018 tjänster 
försörjningsstöd 
Socialförvaltningens bilaga 2017-12-06 VP 2018  riskbedömning ändring 
verksamhet OSA-SAS inför 2018 

Yrkanden 
Sven-Bertil Persson (V) yrkar, med instämmande av Maja Grubelic (FI) 
avslag till första att-satsen, att godkänna föreslagna effektiviseringar. 

Eva S Olsson (S) yrkar, med instämmande av Sonja Lindlöf (L), Göran 
Wallén (M), Dan Ishaq (M), Gun Jönsson (C) och Agneta Lindskog 
(KD) bifall till förvaltningens förslag.    

Beslutsgång 
Ordföranden Eva S Olsson (S) ställer proposition på yrkandena och 
finner att hennes eget yrkande vunnit bifall. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna föreslagna effektiviseringar 
  
att     godkänna att tre tillfälliga tjänster för handläggning av 

försörjningsstöd permanentas och att finansiering sker inom ramen 
för försörjningsstöd 
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att     i övrigt godkänna verksamhetsplan med internbudget 2018 och 
överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

  

Reservationer 
Sven-Bertil Persson (V) reserverar sig mot beslutet i första att-satsen. 
Bilaga § 277/01 

Maja Grubelic (FI) reserverar sig mot beslutet i första att-satsen,  

Bilaga § 277/02 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



Reservation   bilaga 2017-12-13 § 277/01  
Ärende: Verksamhetsplan med internbudget 2018 

När socialnämnden ska fastställa sin internbudget för år 2018 har man att hålla sig inom ramar som 
alla vet är alltför snäva.  
 
Bokslutet för år 2017 beräknas överskrida årets ram med ca 55 miljoner kronor, och när då år 2018 
års ram utgår från ramen för år 2017, inte från bokslutet, är det ganska osannolikt att socialnämnden 
har möjlighet att undvika underskott även kommande år.  
 
Mot bakgrund av ovanstående är det lite surrealistiskt att socialnämnden nästa år, förutom att 
försöka minska sitt underskott, dessutom åläggs att effektivisera sin verksamhet för att på det sättet 
minska kostnaderna med ca 5 miljoner kronor. 
 
Och nu närmar vi oss anledningen till vår reservation: Det beslut som socialnämnden fattade (endast 
V och F! sa nej) innebär att i stort sett alla platser i Offentligt skyddat arbete (OSA) och i Särskilt 
anställningsstöd (SAS) försvinner under nästa år. I den riskbedömning som gjorts inför nämndens 
beslut beskrivs på ett tydligt sätt riskerna med att fatta det beslut som nämnden nu gjorde som 
allvarliga! 
 
Istället för att upprepa innehållet i riskbedömningen bifogar jag den till reservationen (bilaga 1). 
 
Vänsterpartiets förslag till beslut var istället att nämnden/förvaltningen skulle fortsätta arbetet med 
att effektivisera det förebyggande arbetet inom området kommunfinansierad verksamhet för på så 
sätt minska kostnaderna för externt köpt vård och därmed minska underskottet inom denna del av 
nämndens ansvarsområde.  
 
Att minska nämndens underskott är också ett sätt att effektivisera! 

 
För Vänsterpartiet 
Sven-Bertil Persson 
Nita Lorimer 



Socialförvaltningen

Arbets- och försörjningsenheten

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post  

Sven Svantesson

046-359 53 48

Riskbedömning inför ändring i verksamheten

Neddragning av antalet platser i OSA/SAS under 2018 

Vad består förändringen av? 

Vilka grupper av arbetstagare berörs? 

Vilka risker innebär det för arbetstagarna?



Är riskerna allvarliga?

Vilka ekonomiska risker innebär ändringen?  

Är riskerna allvarliga? 

Verksamhetsrisker

Är riskerna allvarliga? 

Vilka åtgärder skall genomföras? 

Ansvariga? 

Tidplan

Uppföljning av åtgärden 



   Bilaga 2017-12-13 § 277/02 

 

Reservation i ärende Verksamhetsplan med internbudget 2018  

Feministiskt initiativ reserverade sig vid nämndens sammanträde 9 januari gällande förvaltningens 
underlag till EVP 2018-2020. Orsaken till detta var till stor del samma som till denna reservation, vi 
ser inte att det som föreslås som en effektivisering faktiskt blir en besparing och den påverkan den 
ger individer i Lunds kommun är inte i linje med nämndens mål och arbete.  

Förvaltningen uttrycker: ”Det är endast positiva konsekvenser för varje individ som kan leva ett 
självständigt liv med egen försörjning” (ur Konsekvensbeskrivning EVP 2018-2020, 3.15.1). Trots att 
Sverige är i en högkonjunktur med en stark arbetsmarknad vet vi att personer med låg 
skolunderbyggnad, social problematik och funktionsnedsättningar har svårt att alls ta sig in på 
arbetsmarknaden. Här krävs insatser och stöd från kommunen innan personer har rustats att kunna 
ta del av Arbetsförmedlingens insatser. OSA och SAS är några av de åtgärder som ger förutsättningar 
för människor att etablera sig på arbetsmarknaden och vi ser det som oroväckande att så få kommer 
ges möjlighet att ta del av dessa med föreslagen effektivisering.  

Som förvaltningen själva påtalar i riskbedömningen inför ändring i verksamheten innebär dessa 
nedskärningar allvarliga risker för arbetstagarna, för verksamheten och även en ekonomisk risk i form 
av ökade kostnader för försörjningsstödet. Vad vi dock saknar i riskbedömningen är 
barnperspektivet. ”Det är även känt att barn som lever i utanförskap med arbetslösa föräldrar 
riskerar att utveckla sociala svårigheter och ohälsa” (ur Konsekvensbeskrivning EVP 2018-2020 3.3.1). 
Effekterna påverkar alltså även inte bara de personer som direkt står utan insatser utan även barn i 
familjer med föräldrar som inte har annan möjlighet till försörjning i nuläget.  

Vi ser främst till individens behov och möjligheter att vara delaktiga i samhället som en del i social 
hållbarhet vilket fortfarande är ett av kommunens fokusområden. Vi ser däremot inte heller detta 
förslag till effektivisering som en reell besparing för nämnden då risken är stor att tiden till egen 
försörjning förlängs. 

Vi ser att förvaltningen gjort sitt yttersta för besparingar i minsta mån ska drabba brukare men är 
också tydliga i sin oro vilken vi delar.  

Feministiskt initiativ kan inte ställa sig bakom effektiviseringar som försämrar välfärden och minskar 
delaktighet framförallt inte för redan särskilt utsatta grupper och då även barn till dem som drabbas 
av brist på relevanta insatser.  

Vi reserverar oss därför mot beslutet i första att-satsen: att godkänna föreslagna effektiviseringar.  

 

Maja Grubelic 

Ledamot 
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§ 278 Ekonomisk månadsrapport 
Dnr SO 2017/0056 

Sammanfattning 
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 61,5 mnkr, varav 45,5 
mnkr finns inom verksamhetsområde Flykting och 16,4 mnkr inom 
kommunfinansierade verksamheter. Resultatenheterna Tolk och Tillstånd 
visar tillsammans på ett överskott om 0,4 mnkr. Prognosen för november 
är 8,5 mnkr bättre än tidigare och förklars framförallt av nytt antagande 
om ofördelade medel som reserverats för försörjningsstöd år tre för 
vuxna och högre intäkter (statsbidrag) för ensamkommande barn. Inom 
kommunfinansierade verksamheter är nivåer för externt köpt vård (-27 
mnkr) och försörjningsstöd (-6 mnkr) oförändrade. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 december 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga rapporten till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 279 Remiss av departementspromemoria 
om utredningar avseende vissa skador 
och dödsfall 

Dnr SO 2017/0158 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har utsett Lunds kommun till remissinstans 
avseende promemorian Ds 2017:47 gällande förslag till lag om ändring i 
lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa skador och dödsfall. 
Kommunstyrelsen har överlämnat remissen till socialnämnden för 
handläggning och besvarande. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-04 utredning av vissa 
skador och dödsfall 
Socialförvaltningens yttrande 2017-12-04 avseende utreningar av vissa 
skador och dödsfall 
Ds 2017:47 Utredningar avseende vissa skador och dödsfall 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     besvara remissen gällande Ds 2017:47 Förslag till lag om ändring 

i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa skador 
och dödsfall i enlighet med socialförvaltningens yttrande den  
4 december 2017.  
 

Beslut expedieras till: 
Socialdepartementet 
Akten   
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§ 280 Socialnämndens attestlista och 
attestinstruktion 2018 

Dnr SO 2017/0177 

Sammanfattning 
I kommunkontorets ekonomihandbok finns regler för kontroll/attest av 
fakturor och andra verifikationer som gäller hela kommunen. 
Socialförvaltningen följer den senaste versionen av denna. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-27 attestlista och 
attestinstruktion 2018. 
Attestlista 2018 
Attestlista Procapita 2018 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna socialförvaltningens attestlista och attestlista Procapita 

för 2018. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 281 Förslag till idéburet offentligt 
partnerskap gällande natthärbärge till 
utsatta EU-medborgare 

Dnr SO 2017/0181 

 

Eva S Olsson (S) begär ajournering och mötet ajourneras kl 19:05-19:10 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktige den 23 november 2017, beslutades att avsätta 
700 000 kronor för år 2018 till ett härbärge som ska drivas av den ideella 
sektorn i Lund. Socialnämnden i Lund beslutade om en handlingsplan 
den 17 juni 2015, § 138, som utgör inriktningen till denna 
överenskommelse. I handlingsplanen berörs härbärgesverksamhet, 
stipulerat behov och att samverkan ska ske med ideell sektor.  

Förslaget till överenskommelse följer de krav som finns i socialnämndens 
riktlinjer gällande idéburet offentligt partnerskap som blev beslutade om 
den 2017-08-23, § 156. I ärendet föreslås socialnämnden besluta att 
socialdirektören ska teckna överenskommelse med Crossroads Lund, 
Hjälp tiggare i Lund samt Lunds pastorat. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 december 2017 
Socialförvaltningens förslag till Ideburet Offentligt Partnerskap - 
gällande natthärbärge för utsatta EU-medborgare mellan 
Socialförvaltningen i Lund, Crossroads Lund, Hjälp tiggare i Lund samt 
Lunds pastorat, den 25 november 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     ge socialdirektören i uppdrag att teckna Ideburet Offentligt 

Partnerskap - gällande natthärbärge för utsatta EU-medborgare 
mellan Socialförvaltningen i Lund, Crossroads Lund, Hjälp tiggare 
i Lund samt Lunds pastorat, den 25 november 2017 för 
socialförvaltningen. 

  
att     uppdraget ska redovisas till nämnden i enlighet med den ordinarie 

uppföljningen av överenskommelsen vid varje hel- och 
halvårsskifte. 
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Reservationer 
Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Sonja Lindlöf (L) och Agneta 
Lindskog (KD) reserverar sig mot att avtalet inte innehåller något förslag 
om brukaravgift eller tidsbegränsning av vistelsen. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 282 Förslag till idéburet offentligt 
partnerskap med Kvinnojouren Lund 

Dnr SO 2017/0182 

Sammanfattning 
Socialnämnden fattade 2017-05-17,§ 91 beslut om förändring av tidigare 
form av föreningsbidrag. Beslutet innebar att föreningsbidrag ska sluta 
ges till föreningar och att delar av tidigare budget för föreningsbidrag ska 
omfördelas och ska användas för att utveckla samverkans-
överenskommelser i form av Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). 
Socialnämnden beslutade 2017-08-23, § 155 att påbörja en dialog med 
Kvinnojouren i syfte att möjliggöra en överenskommelse. 

Kvinnojouren i Lund är en religiöst och politiskt obunden ideell förening 
som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och som under lång 
tid har byggt upp en gedigen kunskap och erfarenhet inom området. 
Överenskommelsen syftar till att stärka samarbetet gällande de delar som 
genomförs idag inom Kvinnojouren och kring framtida gemensamma 
utvecklingsfrågor för målgruppen. 

Förslaget till överenskommelse följer de krav som finns i socialnämndens 
riktlinjer gällande idéburet offentligt partnerskap som blev beslutade om 
den 2017-08-23, § 154. I ärendet föreslås socialnämnden besluta att 
socialdirektören ska teckna överenskommelse med Kvinnojouren. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2017 
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med Kvinnojouren 
Lund daterad 3 december 2017 
Socialnämnden beslut den 2017-08-23, § 154 
Socialnämnden beslut den 2017-08-23, § 155 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     ge socialdirektören i uppdrag att teckna Överenskommelse om 

Idéburet Offentligt Partnerskap med Kvinnojouren Lund, daterad 3 
december 2017 

  
att     uppdraget ska redovisas till nämnden i enlighet med den ordinarie 

uppföljningen av överenskommelsen vid varje helårsskifte. 
  

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 17 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 283 Förslag till idéburet offentligt 
partnerskap gällande 
träffpunktsverksamhet 

Dnr SO 2017/0180 

Sammanfattning 
Socialnämnden fattade 2017-05-17,§ 91beslut om förändring av tidigare 
form av föreningsbidrag. Beslutet innebar att föreningsbidrag ska sluta 
ges till föreningar och att delar av tidigare budget för föreningsbidrag ska 
omfördelas och ska användas för att utveckla samverkans-
överenskommelser i form av Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). 
Socialnämnden beslutade 2017-08-23, § 155 att påbörja en dialog med 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) i syfte att 
möjliggöra en överenskommelse. 

RSMH bedriver sedan länge en träffpunktsverksamhet för personer med 
psykisk ohälsa. RSMH bedriver viktig stödjande verksamhet och kan 
erbjuda en gemenskap för individen, vilket förstärker och kompletterar 
de insatser som sker inom Socialförvaltningen utifrån socialtjänstlagen 
för personer med allvarliga och varaktiga psykiatriska 
funktionsnedsättningar. Överenskommelsen syftar till att stärka 
samarbetet gällande de delar som genomförs idag inom RSMH och kring 
framtida gemensamma utvecklingsfrågor för målgruppen. 

Förslaget till överenskommelse följer de krav som finns i socialnämndens 
riktlinjer gällande idéburet offentligt partnerskap som blev beslutade om 
den 2017-08-23, § 154. I ärendet föreslås socialnämnden besluta att 
socialdirektören ska teckna överenskommelse med RSMH. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2017 (denna skrivelse) 
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap gällande 
träffpunktsverksamhet mellan Lunds socialförvaltning och Riksförbundet 
Social och Mental Hälsa i Lund daterad 23 november 2017 
Socialnämnden beslut den 2017-08-23, § 154 
Socialnämnden beslut den 2017-08-23, § 155 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     ge socialdirektören i uppdrag att teckna Överenskommelse om 

Idéburet Offentligt Partnerskap gällande träffpunktsverksamhet 
mellan Lunds socialförvaltning och Riksförbundet Social och 
Mental Hälsa i Lund daterad 23 november 2017för 
socialförvaltningen. 



    
Socialnämnden Protokoll 18 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

att     uppdraget ska redovisas till nämnden i enlighet med den ordinarie 
uppföljningen av överenskommelsen vid varje helårsskifte. 

  

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 19 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 284 Förslag till idéburet offentligt 
partnerskap med Lunds Fontänhus 

Dnr SO 2017/0183 

Sammanfattning 
Socialnämnden fattade 2017-05-17,§ 91beslut om förändring av tidigare 
form av föreningsbidrag. Beslutet innebar att föreningsbidrag ska sluta 
ges till föreningar och att delar av tidigare budget för föreningsbidrag ska 
omfördelas och ska användas för att utveckla samverkans-
överenskommelser i form av Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). 
Socialnämnden beslutade 2017-08-23, § 155 att påbörja en dialog med 
Lunds Fontänhus i syfte att möjliggöra en överenskommelse. 

För den individ som till följd av psykisk ohälsa står utanför 
arbetsmarknaden eller upplever betydande svårigheter i sin livsföring har 
Lunds Socialförvaltning ett tydligt uppdrag utifrån socialtjänstlagen 
medan Lunds Fontänhus, utöver sina stadgar, har ett komplementerande 
uppdrag till socialförvaltningen som regleras i statsbidrag från 
Socialstyrelsen. Tillsammans ska de båda parterna tillhandahålla 
meningsfullt arbete, möjlighet till ett samhällsdeltagande och stöd som 
kan leda till höjd livskvalitet och återgång till arbete eller studier. Lunds 
Fontänhuset kompletterar och förstärker Lunds kommuns insatser inom 
detta område.  Överenskommelsen syftar till att stärka samarbetet 
gällande de delar som genomförs idag inom Lunds Fontänhus och kring 
framtida gemensamma utvecklingsfrågor för målgruppen.  

Förslaget till överenskommelse följer de krav som finns i socialnämndens 
riktlinjer gällande idéburet offentligt partnerskap som blev beslutade om 
den 2017-08-23, § 154. I ärendet föreslås socialnämnden besluta att 
socialdirektören ska teckna överenskommelse med Lunds fontänhus. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2017 
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med Lunds 
Fontänhus, daterad 23 november 2017 
Socialnämnden beslut den 2017-08-23, § 154 
Socialnämnden beslut den 2017-08-23, § 155 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 att     ge socialdirektören i uppdrag att teckna Överenskommelse om 

Idéburet Offentligt Partnerskap med Lunds Fontänhus, daterad 23 
november 2017 för socialförvaltningen 

  



    
Socialnämnden Protokoll 20 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

att     uppdraget ska redovisas till nämnden i enlighet med den ordinarie 
uppföljningen av överenskommelsen vid varje helårsskifte. 

  

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 21 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 285 Arbetscentrums verksamhetsinnehåll, 
kostnader och möjligheter till 
samarbete med Fontänhuset i Lund 

Dnr SO 2017/0179 

Sammanfattning 
Socialnämnden har uppdragit åt socialförvaltningen att utreda 
arbetscentrums verksamhetsinnehåll, kostnader och möjligheter till 
samarbete med Fontänhuset i Lund. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterat den 17 november 2017 

Yrkanden 
Göran Wallén (M) yrkar för alliansen ett tillägg med att förvaltningen tar 
fram en åtgärdsplan för effektivisering av samarbetet mellan 
Arbetscentrum, Fontänhuset samt RSMH till planeringsdagen under 
våren. 

Sven-Bertil Persson (V) yrkar avslag till alliansens tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Eva S Olsson (S) ställer proposition på yrkandena och finner 
att Göran Walléns (M) m fl yrkande vunnit bifall. 

 

Votering begärs och omröstningen företas med följande 
propositionsordning: 

Ja, till Göran Walléns (M) m fl förslag. 

Nej, till Sven-Bertil Perssons (V) förslag. 

 

Omröstningen utfaller enligt följande: 

Eva S Olsson (S), Erik Hammarström (MP), Fredrik Persson (S), Jenny 
Sjöö (MP), Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Sonja Lindlöf (L), Gun 
Jönsson (C) och Agneta Lindskog (KD) röstar ja. 
Sven-Bertil Persson (V)  och Maja Grubelic (FI) röstar nej. 

Med 9 ja-röster mot 2 nej-röst beslutar socialnämnden att bifalla Göran 
Walléns (M) m fl yrkande. 



    
Socialnämnden Protokoll 22 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     fortsätta att utveckla samarbetsformer gällande sysselsättning 

mellan ideell sektor och socialförvaltningen inom ramen för 
utvecklingsuppdragen i IOP med Fontänhuset och RSMH samt 

  
att     förvaltningen tar fram en åtgärdsplan för att effektivisera 

samarbetet mellan arbetscentrum, Fontänhuset samt RSMH till 
planeringsdagen under våren. 

Reservationer 
Sven-Bertil Persson (V) och Maja Grubelic (FI) reserverar sig till förmån 
för sitt yrkande. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 23 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 286 Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 
oktober 2017 

Dnr SO 2017/0174 

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. Från 
och med 2018 kommer mätningarna endast att göras en gång per år.  

Den 1 oktober 2017 var 77 vuxna, 43 män och 34 kvinnor, hemlösa i 
Lunds kommun. Det är en ökning med en person jämfört med 
kartläggningen den 1 oktober 2016. Antalet inrapporterade hemlösa barn 
har ökat från 22 till 43.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-01, kartläggning av 
hemlösheten i oktober 2017. 
Bilaga till tjänsteskrivelsen, rapport om barn på hotell- och vandrarhem 
2017. 

Yrkanden 
Göran Wallén (M) yrkar för alliansen, med instämmande av Sven-Bertil 
Persson (V), Erik Hammarström (MP) och Fredrik Persson (S), att 
förvaltningen tar fram en åtgärdsplan till februari för att minska 
hemlösheten för barn 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna kartläggningen av hemlösheten i Lund den 1 oktober 

2017 samt 
  
att     förvaltningen tar fram en åtgärdsplan till februari för att minska 

hemlösheten för barn. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 24 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 287 Rapport sommarpraktik 2017 
Dnr SO 2017/0184 

Sammanfattning 
691 ungdomar hade under sommaren sommarpraktik i Lunds kommuns 
regi. Antalet platser ökades med ca.100 platser, eftersom regeringen 
gjorde en nationell satsning på sommarpraktik. Både privata och 
kommunala arbetsplatser erbjöd sig att välkomna praktikanter och i år 
fick i stort sett samtliga sommarpraktikanter uppföljningsbesök under 
pågående praktikperiod.    
I år har samtliga handledare ombetts att visa upp ett begränsat utdrag ur 
polisregistret, varje handledare har enbart fått ansvara över två stycken 
praktikanter per praktikperiod och precis som förra året har det funnits 
tillgång till en smstjänst som underlättar kommunens kommunikation 
med praktikanterna. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-01, rapport om 
sommarpraktik 2017 
Bilaga Rapport Sommarlovsentreprenörer 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna rapporten om sommarpraktik 2017. 
  

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 25 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 288 Månadsstatistik över 
försörjningsstödet 

Dnr SO 2017/0008 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-04 månadsstatistik över 
försörjningsstödet i november 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 26 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 289 Månadsstatistik över 
flyktingmottagningen 

Dnr SO 2017/0009 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-05 månadsstatistik över 
flyktingmottagandet i november 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 27 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 290 Månadsstatistik för Förenade Cares 
logiboende 

Dnr SO 2017/0010 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över beläggningen för Förenade Cares logiboende i 
november 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 28 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 291 Anmälningar till socialnämnden 
Dnr SO 2017/0007 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-06 anmälningar 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälningarna till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 29 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 292 Redovisning av delegerade beslut 
Dnr SO 2017/0006 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2017-11-01 - 2017-11-30 
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2017-11-01 - 
2017-11-30 
Tillståndsenhetens beslut 2017-11-01 - 2017-11-30 
Myndighetsutskottets beslut 2017-12-04 yttrande till Arbetsmiljöverket 
angående föreläggande om vite (Dnr SO 2016/0116 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna redovisningen av delegerade beslut. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
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