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§ 153 Förvaltningen informerar

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:

Extra nämnd den 9 januari 2017.

Kommunens visionsarbete.

Den ekonomiska prognosen visar ett underskott på - 59 mkr.

Läget i flyktingmottagandet nu och prognos för 2017.

Försörjningsstödet för personer upp till 25 år.

RådRum har startat på stadsbiblioteket.
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§ 154 Revisionsgranskning - Barn från 
resurssvaga förhållanden

Dnr SO 2016/0119

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har EY 
granskat kommunens arbete med stöd till barn från resurssvaga 
förhållanden.

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av vad som framkommit i granskningen och de 
rekommendationer som lämnas. För var och en av rekommendationerna 
ska svar lämnas om nämnden håller med eller inte, vilka åtgärder som 
kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas.

Beslutsunderlag
Socialnämndens tjänsteskrivelse den 28 oktober 2016.
Missiv från kommunrevisionen avseende granskning av kommunens 
arbete med stöd till barn från resurssvaga förhållanden.
Rapport från Ernst & Young AB avseende granskning av kommunens 
arbete med stöd till barn från resurssvaga förhållanden.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     tjänsteskrivelsen den 28 oktober 2016 utgör socialnämndens 

yttrande till Lunds kommuns revisorer avseende granskning av 
kommunens arbete med stöd till barn från resurssvaga 
förhållanden.

 

Beslut expedieras till:
Lunds kommuns revisorer
Akten
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§ 155 Revisionsgranskning av insyn och 
tillgång till information

Dnr SO 2016/0057

Sammanfattning
EY har fått kommunrevisorernas uppdrag att granska om nämnderna ger 
kommuninnevånarna tillfredsställande möjlighet till insyn och 
informationstillgång. De tre områden som har granskats är protokollen, 
minoritetsspråk och kommunikation.

EY har efter granskning konstaterat att protokollen uppfyller lagkraven, 
men att det finns möjlighet att utveckla dem för större möjlighet till insyn 
och informationstillgång och har påpekat några brister i protokollen.

I granskningen av kommunens arbete med nationella minoriteter 
konstaterar EY att kommunen inte utrett behovet att använda 
minoritetsspråk vid myndighetskontakter, men att tillgång till personal 
med adekvata språkkunskaper finns i äldreomsorgen och att 
hemspråksundervisningen tillgodoses. Ansvaret för en handlingsplan 
vilar på kommunstyrelsen.

Vidare har EY sett att det inte finns någon enhetlighet i hur nämnderna 
och förvaltningarna styr kommunikationsarbetet, vilket de uppfattar som 
en brist.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2016.
Kommunrevisorernas missiv den 14 september 2016.
Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 
2016, Granskning av informationstillgång och insyn ur tre perspektiv: 
nämndernas protokoll, minoritetslagstiftningen och kommunikation.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     översända tjänsteskrivelsen den 26 oktober 2016, som sitt yttrande 

till Lunds kommuns revisorer över granskningen av 
informationstillgång och insyn.

 

Beslut expedieras till:
Lunds kommuns revisorer
Akten
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§ 156 Förslag till justering av administrativa 
avgifter vid förmedling av tolkar

Dnr SO 2016/0177

Sammanfattning
Enligt svensk lagstiftning finns det skyldighet och rättighet att anlita tolk. 
Denna samhällsservice tillgodoses i Lunds kommun genom tolkar och 
översättare som förmedlas av Lunds kommuns tolkförmedling. Lunds 
kommuns tolkförmedling förmedlar tolkningar och översättningar i 
främmande språk. Tolkförmedlingen är en resultatenhet, vilket innebär 
att den i sin helhet är avgiftsfinansierad enligt självkostnadsprincipen. De 
administrativa avgifterna för förmedling av tolk har legat på en 
oförändrad nivå sedan 2011. Avgifterna behöver justeras för att möta 
kostnadsökningar för arvoden till tolkar och översättare.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2016.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     översända tjänsteskrivelsen av den 25 oktober 2016 och begära att 

kommunfullmäktige fastställer de administrativa avgifterna för 
Lunds tolkförmedling från den 1 januari 2017.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 157 Beställning av äldreboende
Dnr SO 2016/0182

Sammanfattning
Inom socialnämndens område planeras ett nytt äldreboenden med 14 
platser. Boendets drift kommer delvis att ske genom lägre kostader för 
placeringar på privata vårdhem och delvis genom beslutade medel i EVP 
2017-2019. Sedan 2015 har Lund ny lokalinvesteringsprocess enligt 
vilken beställningar av ny- och ombyggnation, med en investeringsutgift 
som överstiger 5 000 tkr samt beslut av extern inhyrning där årshyran 
överstiger 500 tkr, beslutas av beställande nämnd.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2016.

Beslut

Socialnämnden beslutar
 att     beställa ett äldreboende för 14 personer som ska tas i drift 2018 för 

vilket driftkostnader är beslutade i EVP 2017-2019 och ingår i 
socialnämndens stöd- och serviceplan

 
att     översända ärendet till kommunstyrelsen.
 

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 158 Förslag på avrop av 
kommunstyrelsens reserverade medel 
till trapphusboende

Dnr SO 2016/0179

Sammanfattning
Inom socialnämndens område planeras tre boenden med driftstart 2016-
2018. Finansiering av de planerade boendenas drift kommer delvis att ske 
genom lägre kostader för placeringar på privata vårdhem och delvis 
genom beslutade medel i EVP 2016-2018. Beslutade medel finns 
reserverade för avrop hos finansförvaltningen

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     för 2016 avropa av kommunstyrelsen reserverade medel en 

delårskonsekvens på 387 tkr för driftstart av Trapphusboende, 
Sandstensvägen 1K.

 
att     godkänna att avropet görs av socialförvaltningen direkt hos 

finansförvaltningen när helårskonsekvensen 2017 för driftstart av 
Trapphusboende, Sandstensvägen 1K går att fastställa.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 159 Åtgärder avseende resurserna för 
arbetsmarknadsåtgärder

Dnr SO 2016/0180

Sammanfattning
Socialnämnden gav vid sammanträdet den 13 april 2016 
socialförvaltningen följande uppdrag: ”att inleda översyn av resurserna 
för arbetsmarknadsåtgärder och föreningsbidrag för eventuell 
minskning”. En arbetsgrupp bestående av berörda enhetschefer inom 
verksamhetsområdena barn, unga och familjestöd samt vuxen har arbetat 
med inhämtande av fakta och statistik avseende översynen av resurserna 
för arbetsmarknadsåtgärder.

Arbetsgruppen har gått igenom de olika insatserna som bedrivs inom 
socialförvaltningen som är kopplade till arbetsmarknadsåtgärder utifrån 
syfte, omfattning och kostnader. Utifrån inhämtade fakta och statistik kan 
man konstatera att de olika insatserna bidrar till att många personer som 
erhåller försörjningsstöd och i många fall under lång tid har stått utanför 
den reguljära arbetsmarknaden, får en möjlighet att via dessa åtgärder 
skaffa sig nya kunskaper och erfarenheter som möjliggör för dem att få 
ett arbete eller en praktikplats som på sikt gör det möjligt för dem att bli 
självförsörjande.

Det finns möjligheter att effektivisera/förbättra vissa delar av 
arbetsmarknadsåtgärderna, men det finns flera faktorer att ta hänsyn till. 
Det gäller framför allt de olika åtaganden och avtal mellan Lunds 
kommun och Arbetsförmedlingen som socialnämnden har fått i uppdrag 
att utföra.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens missiv den 27 oktober 2016 av resurser för 
arbetsmarknadsåtgärder.
Socialförvaltningens utredning den 27 oktober 2016 av resurser för 
arbetsmarknadsåtgärder.
Socialnämndens beslut den 13 april 2016, § 54.

Yrkanden
Peter Fransson (S) yrkar, med instämmande av Göran Wallén (M), Sonja 
Lindlöf (L) och Erik Hammarström (MP) bifall till förvaltningens 
förslag.

Martin Stensson (V) yrkar avslag till de två första att-satserna och 
justering av att-sats 4 till 250 tkr.
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Beslutsgång
Ordförande Peter Fransson (S) ställer proposition på yrkandena och 
finner att hans eget yrkande vunnit bifall. 

Votering begärs och företas med följande propositionsordning:

Ja, till Peter Franssons (S) m.fl. yrkande

Nej, till Martin Stenssons (V) yrkande. 

Omröstningen utfaller enligt följande:

Peter Fransson (S), Göran Wallén (M), Erik Hammarström (MP), Eva 
Olsson (S), Jenny Sjöö (MP), Amanda Bjernestedt (MP), Dan Ishaq (M), 
Sonja Lindlöf (L), Gun Jönsson (C), Agneta Lindskog (KD) röstar ja.

Martin Stensson (V) röster nej. 

Med 10 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar socialnämnden att bifalla Peter 
Franssons (S) m.fl. yrkande. 

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     minska antalet arbetsmarknadskonsulenttjänster med 3
 
att     minska antalet OSA-anställningar med 5
 
att     minska antalet arbetsledartjänster inom KL-gruppen med 0,5
 
att     genom ovan nämnda förslag minska kostnaderna för 

arbetsmarknadsåtgärder med 2 482 tkr
 
att     i övrigt godkänna planeringen av förvaltningens arbete med 

arbetsmarknadsåtgärder med fortsatt målsättning att 164 personer 
per år ska bli varaktigt självförsörjande genom 
arbete/utbildning/sjukförsäkringssystemet. 

 
 
 

Reservationer
Martin Stensson (V) reserverar sig skriftligen, § 159/01. 

Beslut expedieras till:
Akten



Reservation 

Ärende 7: Åtgärder avseende resurserna för arbetsmarknadsåtgärder 
 

Socialnämnden gav vid sammanträdet den 13 april 2016 socialförvaltningen 
följande uppdrag: ”att inleda översyn av resurserna för arbetsmarknadsåtgärder och 
föreningsbidrag för eventuell minskning (min kursivering)”. 
 

Så här skriver förvaltningen i sin tjänsteskrivelse: 

”…Vi bedömer att det finns möjligheter att minska antalet 
arbetsmarknadskonsulenter. En alltför stor minskning av antalet 
arbetsmarknadskonsulenter utan att göra de kvalitativa förändringar 
gällende lämplig högskoleutbildning skulle dock medföra ökad 
belastning för socialsekreterarna. 
 
Socialsekreterarna som arbetar med långvariga ärenden med 
förändringsbehov har en hög arbetsbelastning med ca 70 ärenden per 
tjänst. För att kunna bedriva ett motivations- och förändringsarbete krävs 
täta möten mellan klient och socialsekreterare, vilket i dag är svårt att 
åstadkomma i alla ärenden. Samverkan med andra myndigheter är 
oerhört viktigt för ett framgångsrikt arbete i dessa ärenden men är 
samtidigt tidskrävande. En viss neddragning av antalet 
arbetsmarknadskonsulenter behöver kombineras med att 
arbetsmarknadskonsulenterna har adekvat högskoleutbildning. Genom att 
bedriva ett framgångsrikt kvalificerat förändringsarbete ökar möjligheterna att 
uppnå målsättningen att fler hushåll blir självförsörjande och tiden med 
försörjningsstöd minskar. 
En förändring i arbetssätt samt en anpassning gällande kompetensen för 
arbetsmarknadskonsulenttjänster skulle möjliggöra en minskning med tre 
tjänster, vilket skulle innebära en besparing på 1 550 t kr. 

…… 

Som det går att utläsa av utredningen blir det inte lätt att minska på 
arbetsmarknadsåtgärder med tanke på de konsekvenser detta skulle 
innebära, framförallt avseende försörjningsstöd, snarast finns ett behov 
att utöka arbetsmarknadsåtgärderna vad det gäller ComUng.  
Det är troligt att belastningen ökar på andra delar inom socialförvaltningen om 
fler personer blir kvar på försörjningsstöd och i ett utanförskap. En annan 
viktig komponent i diskussionen är de olika överenskommelser och avtal 
som Lunds kommun har ingått med Arbetsförmedlingen, men även med 
Försäkringskassan för att arbeta med långtidsarbetslösa personer som har 
det svårt att hitta tillbaka till ett jobb efter en långtidsarbetslöshet eller 
sjukskrivning.” 

Om eventuell minskning av antalet OSA-platser sägs bland annat följande i tjänsteskrivelsen: 

 
”De personer som blir aktuella för en OSA har en svag ställning på 



arbetsmarknaden även om man genom anställningen varit en del av 
arbetsmarknaden och i många fall stärkt sin kompetens. OSAanställningen 
leder oftast till självförsörjning och ger rätt till a-kassa och 
därmed normalt sett inget behov av försörjningsstöd även om den 
enskilde inte har fått annat arbete efter 2-årsperioden. 
En neddragning/minskning med 5 OSA-anställningar kan vara möjligt 
och det skulle innebära en besparing på 732 tkr. En avvägning har gjorts 
och en minskning med fem platser bedöms möjlig. Ytterligare 
nedskärningar bedöms inte möjliga då detta skulle innebära en ökad 
kostnad för försörjningsstöd” 

Vänsterpartiets slutsats är att de föreslagna besparingarna, minskning med  3 

arbetsmarknadskonsulenter och 5 OSA-platser med största sannolikhet skulle innebära ökad 

arbetsbelastning för framförallt berörda socialsekreterare och stor risk för ökade kostnader på 

kontot ekonomiskt bistånd, samtidigt som kvaliteten på socialförvaltningens 

arbetsmarknadspoltiska åtgärder försämras. 

Vänsterpartiets slutsats är att ”den eventuella minskningen” inte ska 

genomföras! 

 

Martin Stensson 

Vänsterpartiet 
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§ 160 Bidrag till ideella föreningar och 
organisationer 2017

Dnr SO 2016/0088

Sammanfattning
Lokala ideella föreningar och organisationer som bedriver socialt 
värdefull verksamhet kan ansöka om hyres- och verksamhetsbidrag från 
socialförvaltningen i Lund.

Privatpersoner kan ansöka om fondmedel för sjuka och behövande. 
Lunds diakoniförening föreslås få medel ur denna fond.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att    977 700 kronor beviljas i hyresbidrag och 705 000 kronor i 

verksamhetsbidrag i enlighet med tjänsteskrivelsen av den 27 
september 2016

 
att     bevilja Fontänhuset 200 000 kronor i verksamhetsbidrag för det 

Studentprojekt som bedrivs i samarbete med Lunds universitet
 
att     Lunds Diakoniförening tilldelas 60 000 kr ur Lunds kommuns 

samfonder
 
att     ta beslut om Lovaras ansökan vid senare möte i socialnämnden.

Beslut expedieras till:
Utvecklingssekreterare Corinna Reitzig
Akten
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§ 161 Redogörelse av vad som föranlett 
prognostiserat underskott inom 
verksamhetsområde Flykting

Dnr SO 2016/0178

Sammanfattning
I samband med nämndens godkännande av delårsrapport 2/2016 erhöll 
socialförvaltiningen tre uppdrag, enligt nedan. I detta ärende redovisas 
uppdraget i den första att-satsen. Övriga två att-satser redovisas på 
decembernämnden. 

att uppdra åt förvaltningen att på socialnämndens sammanträde i 
november månad redogöra för vad om föranlett att det nu 
prognostiserade underskottet inom verksamhetsområde Flykting ej 
uppmärksammats tidigare, samt vilka åtgärder som vidtagits för att 
undvika upprepning. 

att uppdra åt förvaltningen att på socialnämndens sammanträde i 
december månad presentera en ekonomisk konsekvensbeskrivning med 
förslag på åtgärder för att nå en ekonomi i balans inom 
verksamhetsområde Flykting. 

att uppdra åt förvaltningen att på socialnämndens sammanträde i 
december presentera en plan på hur kostnaden i mottagandet av 
ensamkommande barn motsvarar den nya statliga ersättning som utgår 
för ändamålet med start 1 juli 2017.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     godkänna redovisningen av vad som föranlett det prognosticerade 

underskottet inom verksamhetsområde Flykting.  

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 162 Hemlösas vänners skrivelse till 
socialnämnden

Dnr SO 2016/0168

Sammanfattning
Föreningen Hemlösas Vänner har genom sin ordförande Gertrud Anljung 
den 27 september 2016 inkommit med ett brev ställt till socialnämnden 
med frågor till rörande nämndens och förvaltningens ambitioner och 
arbete med hemlöshetsproblematiken i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 oktober 2016
Hemlösas vänners skrivelse.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     översända tjänsteskrivelse den 14 oktober 2016 som sitt svar till 

Hemlösas vänner.

Beslut expedieras till:
Hemlösas Vänner
Akten
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§ 163 Vänsterpartiets skrivelse den 19 
september angående förstärkning av 
socialnämndens budget för 2017

Dnr SO 2016/0164

Sammanfattning
En skrivelse från Vänsterpartiet i Lund har inkommit till socialnämnden 
den 19 september som föreslår att nämnden ska tillskriva 
kommunstyrelsen om en tilläggsbudget för socialnämnden för år 2017 
samt att den budget som togs i juni 2016 ska förstärkas. Bakgrunden till 
skrivelsen är nämndens delårsprognos i augusti som visade ett betydande 
prognosticerat underskott.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2016 (denna 
skrivelse).
Skrivelse till socialnämnden daterad den 19 september

Yrkanden
Martin Stensson (V) yrkar att socialnämnden bifaller Vänsterpartiets 
förslag om att tillskriva kommunstyrelsen om att få en rimlig budget för 
2017. 

Peter Fransson (S) yrkar, med instämmande av Göran Wallén (M), bifall 
till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Peter Fransson (S) ställer proposition på yrkandena och 
finner att hans eget yrkande vunnit bifall. 

Votering begärs och företas med följande propositionsordning:

Ja, till Peter Franssons (S) m.fl. yrkande

Nej, till Martin Stenssons (V) yrkande. 

Omröstningen utfaller enligt följande:

Peter Fransson (S), Göran Wallén (M), Erik Hammarström (MP), Eva 
Olsson (S), Jenny Sjöö (MP), Amanda Bjernestedt (MP), Dan Ishaq (M), 
Sonja Lindlöf (L), Gun Jönsson (C), Agneta Lindskog (KD) röstar ja.

Martin Stensson (V) röster nej. 

Med 10 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar socialnämnden att bifalla Peter 
Franssons (S) m.fl. yrkande. 
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Beslut

Socialnämnden beslutar
att     tjänsteskrivelsen den 30 oktober 2016 utgör socialnämndens svar 

till Vänsterpartiet.
 

Reservationer
Martin Stensson reserverar sig skriftligen bilaga § 163/01

Beslut expedieras till:
Vänsterpartiet
Akten



Reservation 

Ärende 11. Vänsterpartiets skrivelse den 19 september angående förstärkning 
av socialnämndens budget för 2017. 
 
Att socialnämndens budget för 2017 inte räcker till stod klart för hela 
kommunfullmäktige redan när den klubbades i juni i år. Kostnaden för den 
lagstyrda verksamheten, ekonomiskt bistånd, vårdkostnader mm kommer att 
kraftigt överstiga de medel som ställts till socialnämndens förfogande. 
 
Vänsterpartiet lovade att återkomma med yrkanden om tilläggsanslag när budget 
för 2017 skulle kompletteras i november – vilket vi då trodde. Men där vi hade 
fel! 
 
Istället försökte vi då få socialnämnden att ställa sig bakom en skrivelse till 
kommunstyrelsen med begäran om tilläggsanslag för budgetåret 2017 med syfte 
att täcka kostnaderna för de lagstyrda verksamheterna och ge utrymme att 
motverka de tendenser till ökad sjukskrivning och ökande antal uppsägningar 
som har noterats för socialförvaltningen. 
 
Mot bakgrund av att det i princip inte presenterats ett enda reelt förslag på hur 
socialnämnden ska lyckas presentera en budget i balans för 2017 var vi övertygade 
om att, eller åtminstone närde hopp att minst den icke-borgerliga majoriteten i 
nämnden skulle ställa sig bakom skrivelsen. 
 
Men, ack vad vi bedrog oss! 
 
Trots en tydlig tjänsteskrivelse från förvaltningsledningen som inte i något stycke 
säger emot vår beskrivning av det ekonomiska läget för år 2017 slutade 
omröstningen i nämnden 1-10. 
 
Vi har svårt att tolka det på annat sätt än att övriga partier nöjer sig med att göra 
som vi gjort de senaste åren, och som Vänsterpartiet  nu ville bryta, dvs går in i 
år 2017 med klart otillräcklig budgetram, som naturligtvis riskerar hämma 
kreativiteten och nytänkandet, för att istället reglera nämndens ekonomi i 
samband med bokslutet. 
 
Av ovanstående skäl reserverar vi oss mot beslutet att avslå skrivelsen till förmån 
för ett bifall! 
 
Martin Stensson 
Vänsterpartiet 
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§ 164 Ansökan om § 37 medel för 
bostadslots i Lunds kommun

Dnr SO 2016/0183

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne fördelar medel för att öka boende- och 
mottagningskapaciteten i kommunerna samt underlätta etableringen av 
nyanlända, s.k. § 37 medel. För 2016 har medel utlysts i två omgångar, 
den senaste och här aktuella utlysningen gäller utvecklingsmedel med 
inriktning mot boenden i samarbete med privata hyresvärdar samt 
insatser riktade mot ensamkommande barn. 

Socialnämnden i Lund står som projektägare för en ansökan om medel 
till Bostadslots för att öka privatpersoners uthyrning av bostäder samt att 
främja integrationen av nyanlända. 

Ansökan är inskickad och beslut från Länsstyrelsen Skåne kommer att 
meddelas under november månad. 

Socialförvaltningens enhet för Resurs och Utveckling, ansöker om 755 
000 kr för 2017.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens missiv den 31 oktober 2016
Ansökan till Länsstyrelsen avseende Bostadslots

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     ställa sig bakom ansökan om § 37 medel från Länsstyrelsen Skåne 

avseende bostadslots för främjande av privata boendelösningar för 
nyanlända i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne
Akten
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§ 165 Ansökan om § 37 medel till 
Välkommen till Skåne, Lunds 
knutpunkt

Dnr SO 2016/0184

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne fördelar medel för att öka boende- och 
mottagningskapaciteten i kommunerna samt underlätta etableringen av 
nyanlända, s.k. § 37 medel. För 2016 har medel utlysts i två omgångar, 
den senaste och här aktuella utlysningen gäller utvecklingsmedel med 
inriktning mot boenden i samarbete med privata hyresvärdar samt 
insatser riktade mot ensamkommande barn. 

Socialnämnden i Lund står som projektägare för en ansökan om medel 
till Välkommen till Skåne, Lund knutpunkt för breddat samhälls- och 
hälsokommunikation till nyanlända. 

Ansökan är inskickad och beslut från Länsstyrelsen Skåne kommer att 
meddelas under november månad.

 Socialförvaltningens enhet för Resurs och Utveckling, ansöker om 340 
000 kr för 2017.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens missiv den 31 oktober 2016.
Ansökan om § 37 medel från Länsstyrelsen Skåne.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     ställa sig bakom ansökan om § 37 medel från Länsstyrelsen Skåne 

avseende etablering av Välkommen till Skåne, Lunds knutpunkt.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne
Akten
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§ 166 Ansökan om § 37 medel avseende 
arbete med jämställdhets integration 
på HVB-hem

Dnr SO 2016/0185

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne fördelar medel för att öka boende- och 
mottagningskapaciteten i kommunerna samt underlätta etableringen av 
nyanlända, s.k. § 37 medel. För 2016 har medel utlysts i två omgångar, 
den senaste och här aktuella utlysningen gäller utvecklingsmedel med 
inriktning mot boenden i samarbete med privata hyresvärdar samt 
insatser riktade mot ensamkommande barn. 

Socialnämnden i Lund står som projektägare för en ansökan om 
jämställdhetsintegrering på kommunens HVB-hem för ensamkommande 
barn och ungdomar.

Ansökan är inskickad och beslut från Länsstyrelsen Skåne kommer att 
meddelas under november månad. 

Socialförvaltningens enhet för Resurs och Utveckling, ansöker om 
576 674  kr för 2017 för jämställdhetsintegrering.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens missiv den 31 oktober 2016.
Ansökan om § 37 medel från Länsstyrelsen Skåne.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     ställa sig bakom ansökan om § 37 medel från Länsstyrelsen Skåne 

avseende jämställdhetsintegrering vid Lunds HVB-hem för 
ensamkommande barn och ungdomar.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne
Akten
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§ 167 Rapport om sommarpraktik 2016 för 
högstadie- och gymnasieelever samt 
rapport om 
sommmarlovsentreprenörer

Dnr SO 2016/0181

Sammanfattning
I år genomförde 624 ungdomar sommarpraktik i Lunds kommuns regi. 
Både privata och kommunala arbetsplatser erbjöd sig att välkomna 
praktikanter till sina verksamheter. Praktikanterna kallades till ett 
obligatoriskt informationsmöte inför praktikstarten och blev besökta eller 
uppringda av anställda vid socialförvaltningen under sin praktikperiod. 
De praktikanter som inte var anträffbara vid uppföljningsbesök eller 
telefonkontakt kontaktades via mail.  

I år har inga ungdomar placerats för praktik inom verksamheter som 
tillhör handelsområdet. Detta utifrån Handelsanställdas förbund har 
praktikstopp inom sitt område för att undvika att praktikanter kan tränga 
undan sommarvikarier. 

Tio stycken praktikplatser avsattes för ett samarbete med verksamheten 
på ComUng. Syftet med projektet var att ungdomar som för närvarande 
inte har en aktiv skolgång skulle erbjudas praktikplatser samt en särskild 
uppstart inför dessa. Ungdomarna erbjöds 3 dagar praktikförberedelser på 
ComUng och 12 dagar praktik.

Beslutsunderlag
Rapport om sommarpraktik för högstadie- och gymnasieelever 2016
Bilaga Rapport sommarlovsentreprenörer 2016.
Handelsanställdas förbunds brev.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     godkänna rapport om sommarpraktik 2016.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 168 Månadsstatistik över 
försörjningsstödet

Dnr SO 2016/0004

Beslutsunderlag
Månadsstatistik över försörjningsstödet i oktober 2016.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 169 Månadsstatistik för 
flyktingmottagandet

Dnr SO 2016/0006

Beslutsunderlag
Månadsstatistik över flyktingmottagandet i oktober 2016. 

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 170 Anmälningar till socialnämnden
Dnr SO 2016/0016

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2016.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 171 Redovisning av delegerade beslut
Dnr SO 2016/0019

Beslutsunderlag
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2016-10-01-2016-10-31.
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2016-10-01-
2016-10-31. 
Tillståndsenhetens beslut 2016-10-01-2016-10-31.
Tilldelningsbeslut: Handledning för personal inom IFO, VO och skola. 
Skåne, Kronoberg och Halland. 2016. 
Tilldelningsbeslut: Behandling i öppenvård för barn, unga familjer, 
rekrytering, stöd/handledning familjehem, jourhem, socialrehabilitering 
inom IFO Skåne, Kronoberg och Halland. 2016. 
Lokal handlingsplan av stöd till riktade insatser inom området psykisk 
hälsa 2016.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     godkänna redovisningen av delegationsbeslut fattade under oktober 

månad 2016.

Beslut expedieras till:
Akten
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