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§ 138

Tema - Information om FINSAM

Bengt Selander, samordnare för FINSAM, informerar om FINSAM:s
uppdrag och projekt som pågår med hjälp av FINSAM-medel.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Förvaltningen informerar

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
Ekonomiska läget
Flyktingsituationen
Kosten för boende på HVB
Härbärge för utsatta EU-medborgare (IOP)
Lundauppropet
Resultat av lönesatsningen
Planeringsdagen för socialnämnden den 26 oktober

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Justering av överenskommelse om
mottagande av ensamkommande barn

Dnr SO 2016/0163

Sammanfattning
Lunds kommun har från 1 juli 2016 en överenskommelse med
Migrationsverket att hålla 260 boendeplatser för asylsökande barn från
12 års ålder. Kommunfullmäktige har beslutat att ge socialnämnden
delegation att vid behov justera i överenskommelsen inom intervallet
150-330 platser.
Lunds kommun har under 2016 till och med september månad anvisats
21 barn. Det finns i nuläget tre lediga platser i överenskommelsen med
260 platser för asylsökande ensamkommande barn. Den 1 april 2016
började Migrationsverket tillämpa en ny anvisningsmodell för
ensamkommande barn. Den bygger på en måluppfyllse gentemot det
totala antalet ensamkommande barn som ska anvisas till kommunerna.
Överenskommelserna med kommunerna är uppsagda from 1 januari
2017.
Så länge överenskommelserna finns anvisas barn till kommunerna efter
hand platser blir lediga när barnen får uppehållstillstånd, avslag eller
skrivs upp i ålder och återgår till Migrationsverket. Efter årsskiftet
kommer anvisningar att ske till kommunerna utifrån måluppfyllelse.
Lunds kommun låg före sommaren på en måluppfyllelse med 9 % men
har efter anvisningar i augusti och september månader ökat till en
måluppfyllelse med 86 %, och ligger nu på rankning kring 80:e plats av
alla kommuner.
Efter årsskiftet kommer den kommun som har lägst måluppfyllelse att
först få barn anvisade.
Utifrån att antalet asylsökande barn efter hand minskar i kommunen och
att måluppfyllelsen har ökat ges förslaget att ändra överenskommelsen
till 230 platser för asylsökande ensamkommande barn samt att den ska
gälla från och med den 1 november. Det är en fördel utifrån ekonomiska
förutsättningar att överenskommelsen ligger i nivå med det totala antalet
asylsökande barn i kommunen.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse den 2 oktober 2016.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2016, § 120.
Socialnämndens beslut den 18 maj 2016, § 71.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Socialnämnden beslutar
att

ändra överenskommelsen med Migrationsverket till 230 platser för
asylsökande ensamkommande barn från 12 års ålder från och med
den 1 november 2016.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Remiss i ärende ”Motion från Philip
Sandberg (L) m.fl ”Förbättra
företagsklimatet och öka tillväxten”

Dnr SO 2016/0137

Sammanfattning
Från kommunstyrelsen har inkommit en remiss avseende motion från
Philip Sandberg (L) m.fl med rubriken ”Förbättra företagsklimatet och
öka tillväxten”. I motionen förklaras att Lunds kommun tappar sju
placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i
Sveriges 290 kommuner samt att Lunds kommun tappar 43 placeringar
på ”kommunpolitikernas attityder till företagande”. I motionen anförs
vidare att vi ligger mycket dåligt till när det gäller service till företag,
konkurrensutsättning och tjänstemännens attityder till företagande.
Liberalerna föreslår i motionen att kommunfullmäktige ska besluta att
tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna ta fram en strategi
för att förbättra kommunens företagsklimat.
Socialnämnden kommer i kontakt med företagarna i Lunds kommun
främst inom tillståndsenhetens myndighetsutövning avseende bl. a.
serveringstillstånd och handel med tobak, men även i frågor rörande
praktikplatser, sommarpraktik för ungdomar, HVB-verksamhet och
förebyggande arbete inom ANDT-området. Socialnämnden betraktar
näringslivet som en viktig aktör i samhället och har ett öppet
förhållningssätt till samverkan med lokala företagare i frågor av
gemensamt intresse.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016.
Remiss ”Motion från Philip Sandberg (L) m.fl. ”förbättra
företagsklimatet och öka tillväxten.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända förvaltningens tjänsteskrivelse av den 3 oktober 2016
som sitt remissvar till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Liberalernas skrivelse Se nya
möjligheter med kontaktverksamheten

Dnr SO 2016/0141

Sammanfattning
Liberalerna i Lund har ställt en skrivelse till socialnämnden ” Se nya
möjligheter med kontaktverksamheten”. I skrivelsen föreslås att
socialnämnden ska ge uppdrag till socialförvaltningen att sammanställa
en rapport om verksamheten och att ge förslag på hur ideella föreningar
kan involveras.

Beslutsunderlag
Socialnämndens tjänsteskrivelse, 2016-09-30
Liberalernas i Lunds skrivelse 2016-09-01

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

låta tjänsteskrivelsen utgöra nämndens svar till Liberalerna
angående deras skrivelse ”Se nya möjligheter med
kontaktverksamheten”.

Beslut expedieras till:
Liberalerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Sammanträdesdagar för
socialnämnden 2017

Dnr SO 2016/0161

Sammanfattning
Socialnämnden ska enligt reglementet fastställa sammanträdesdagar för
nästkommande år senast på årets sista sammanträde och då ta hänsyn till
de sammanträdesdagar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
beslutat om.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 26 september 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

sammanträda kl 16:30 den 18 januari, den 15 februari, den 15 mars,
den 19 april, den 17 maj, den 21 juni, den 23 augusti, den 20
september, den 18 oktober, den 15 november samt den 13
december 2017.

Beslut expedieras till:
Webbredaktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Halvårsstatistik över utredningar och
insatser, januari-juni 2016

Dnr SO 2016/0162

Sammanfattning
Två gånger per år får socialnämnden ta del av statistik över utredningar
och insatser med analyser som förvaltningen särskilt vill uppmärksamma
nämnden på.
Behovet av försörjningsstöd i Lund ser ut att hålla sig kvar på en jämn
nivå med 1,6 % av befolkningen varje månad under 2016. I augusti sjönk
det till 1,5 %. I jämförelser med andra kommuner används inte
månadssiffran utan årsresultatet, där ser vi att cirka 3 % av befolkningen i
Lund varit aktuella någon gång jämfört med rikssnittet på 4,2 - 4,5 %.
Antalet bidragshushåll det första halvåret 2016 är något lägre än
motsvarande period förra året och därför har totalkostnaden inte ökat
jämfört med 2015.
När det gäller övriga aktualiseringar för barn, ungdomar och vuxna ser vi
däremot en ganska dramatisk volymökning under ett femårsperspektiv.
Från 2011 till 2015 ökade Lunds befolkning med 4,6 %, under samma
period ökade antalet anmälan/ansökan med 85 %.
Det innebär att andelen barn, ungdomar och vuxna som aktualiserades
hos socialtjänsten i Lund ökade från 1,1 % till 1,8 % av befolkningen. Vi
vet inte om detsamma händer över hela landet, det saknas ännu nationell
statistik gällande aktualiseringar, men vi ser samma trend inom våra
biståndslösa verksamheter. Det har bland annat inneburit att kön till
familjerådgivning och budget- och skuldrådgivning blivit längre.
Den stora ökningen betyder nödvändigtvis inte att samhället fått mer
sociala problem, utan det kan vara en följd av att
anmälningsbenägenheten ökat. I bästa fall innebär det att fler människor
som behöver stöd får det nu, men inflödet behöver analyseras, område för
område, för att vi ska förstå hur socialförvaltningen ska möta behoven på
bästa sätt.
Under förra året tog Lund emot ett rekordstort antal flyktingar, framför
allt ensamkommande barn och ungdomar. Förändringar i den nationella
flyktingpolitiken har gjort att det mottagandet under första halvan av
2016 sjunkit drastiskt. Det innebär att fokus har kunnat flyttas från akuta
insatser till att arbeta vidare med kvalitet och mera långsiktig planering
för mottagande och integration. Under slutet av 2016 förväntas dock
Lund ta emot sin ökade kvot av vuxna flyktingar och familjer, vilket
kommer att medföra nya utmaningar, bland annat i form av
bostadsanskaffning på kort och lång sikt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Socialförvaltningens halvårsstatistik över utredningar och insatser
januari-juni 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Månadsstatistik över
försörjningsstödet

Dnr SO 2016/0004

Beslutsunderlag
Månadsstatistik över försörjningsstödet i september 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Månadsstatistik för Piletorps härbärge

Dnr SO 2016/0049

Beslutsunderlag
Månadsstatistik för Piletorps härbärge i september 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 147

Månadsstatistik för
flyktingmottagandet

Dnr SO 2016/0006

Beslutsunderlag
Månadsstatistik över flyktingmottagandet i september 2016.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 148

Redovisning av delegerade beslut

Dnr SO 2016/0019

Beslutsunderlag
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut fattade under perioden 201609-01-2016-09-30.
Delegationsbeslut fattade i individärenden under perioden 2016-09-012016-09-30.
Tillståndsenhetens beslut fattade under perioden 2016-09-01-2016-09-30.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut fattade under
september 2016.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 149

Anmälningar till socialnämnden

Dnr SO 2016/0016

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2016.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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