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§ 100
Tema - Kommunrevisionen presenterar sig och berättar
om förestående revisioner
Sammanfattning
Representanterna Britt Svensson, Irina Zimina, Einar Malmström och Guilem
Rodriques da Silva från Kommunrevisionen presenterar sig och berättar om sitt
uppdrag samt förestående revisioner inom socialförvaltningens område.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 101
Förvaltningen informerar
Sammanfattning
Socialdirektör Inga-Lill Sjunnesson informerar om:
Ekonomin prognostiserat ett underskott om -3 962 mkr för 2012. Efter beslut om
ramar för 2013 måste diskussioner starta om var förvaltningen kan spara 4,5
mkr.
Arbetet med gemensamma funktioner i Kristallen.
Förändringsarbetet som har startat inom förvaltningen och den
ledningsdeklaration som tagits fram gemensamt under uppstarten 10-11 april.
De uppdrag som finns i förvaltningen angående arkivhantering i Kristallen,
social investeringsfond, rutiner för våldsutsatta kvinnor och utvidgade riktlinjer
för e-post.
Ansvar för anhörigstöd enligt SoL.
Jämställdhet och mångfaldsarbetet inom förvaltningen.
BRÅ:s förebyggandepris.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll

4

Sammanträdesdatum

2012-05-16

§ 102
Emma Berginger (MP) samt Anna Baumann (MP) motion
”Garantera trygghet och stöd till våldsutsatta,
papperslösa kvinnor!”
Dnr SO 2012/0176
Sammanfattning
Miljöpartiet har genom Emma Berginger och Anna Baumann ingivit en motion
till kommunfullmäktige ”Garantera trygghet och stöd till våldsutsatta,
papperslösa kvinnor”. Socialnämnden har ombetts inkomma med ett yttrande
över motionen. Nämnden har uppdraget att erbjuda skyddat boende vid behov,
erbjuda snabbt omhändertagande vad gäller krissamtal, erbjuda längre
behandlingskontakt vid behov och samverkan med andra inblandade
myndigheter och organisationer. Stödet och insatserna ges oavsett kvinnornas
legala status. Med hänvisning till att antalet papperslösa är så få i Lunds
kommun föreslås inga särskilda åtgärder för målgruppen.
Beslutsunderlag
Emma Bergingers (MP) och Anna Baumanns (MP motion ” Garantera trygghet
och stöd till våldsutsatta, papperslösa kvinnor”.
Tjänsteskrivelse 2012-04-30.
Yrkanden
Björn Åhlin (MP) yrkar, med instämmande av Olof Norborg (V) och Peter
Fransson (S), återremiss av ärendet.
Göran Wallén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt att beslut i
ärendet ska tas på sammanträdet.
Beslutsgång
Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på de formella yrkandena om
återremiss och finner att beslut i ärendet ska fattas på sammanträdet.
Socialnämnden beslutar
att översända tjänsteskrivelse 2012-04-30 som sitt yttrande till
kommunfullmäktige.
Reservationer
Oppositionen reserverar sig till förmån för Björn Åhlins (MP) m.fl. förslag om
återremiss. Bilaga 2
Oppositionen reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Philip Sandberg (FP), Agneta Lindskog (KD) och Mattias Horrdin (C) lämnar in
en protokollsanteckning. Bilaga 1.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Verksamhetschef Inger Fröman
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SO 2012-05-16, § 102 bilaga 1

Protokollsanteckning vid socialnämndens sammanträde 2012-05-16
avseende Miljöpartiets motion om att ”garantera trygghet och stöd
till våldsutsatta, papperslösa kvinnor”.

Förvaltningen skriver i sitt yttrande att en papperslös våldutsatt kvinna får exakt samma stöd
och insats som en som inte är papperslös. Vi är i grunden positiva till förvaltningens yttrande
men vill poängtera att det inte går att helt avvisa särskilda åtgärder för målgruppen,
exempelvis flerspråkig information, med anledning av att det finns få papperslösa i
kommunen. Vi vill även understryka vikten av att förtydliga de interna riktlinjerna med att de
insatser och åtgärder som omfattas även riktas till papperslösa. Precis som motionen anger
ska det inte vara samma sak att vara papperslös som och att vara rättlös. Ur
rättssäkerhetssynpunkt är det mot bakgrund av ovanstående viktigt att de interna
riktlinjerna är mycket tydliga i vad som gäller i mötet med en papperslös kvinna i behov av
stöd.

Philip Sandberg (FP)

Mattias Horrdin (C)

Agneta Lindskog (KD)

SO 2012-05-16, § 102 bilaga 2

Reservation i ärende ”Yttrande till kommunfullmäktige avseende
miljöpartiets motion ”Garantera trygghet och stöd till våldsutsatta,
papperslösa kvinnor!”, Dnr SO 2012/0176.
Ovan nämnda tjänsteskrivelse, avsedd att utgöra svar på Emma Berginger
(mp) och Anna Baumanns (mp) motion ”Garantera trygghet och stöd till
våldsutsatta, papperslösa kvinnor”, presenterades på socialnämndens
sammanträde den 16 maj 2012. Yttrandet tydliggör socialnämndens avsikt
att erbjuda papperslösa tillgång till Kriscentrums och Kvinnojourens
verksamheter på lika villkor som medborgare. Avsikten kan dock
konkretiseras och därför yrkas på återremiss.
Yttrandet bör kompletteras med följande underlag:
redogörelse för hur tillgängligheten till Kvinnojourens respektive
Kriscentrums verksamheter begränsas genom krav på de sökande,
öppettider, och, vad avser Kvinnojouren, antal abonnerade platser.
klargörande av språkets betydelse för möjligheten att hitta information om
och faktiskt få tillgång till Kvinnojourens och Kriscentrums verksamheter,
redogörelse för huruvida berörd personal är utbildad inom, eller avses
utbildas inom, den särskilda problematik med bland annat överhängande
utvisningshot som berör våldsutsatta papperslösa kvinnor,
samt
vidare diskussion angående ett förtydligande av förvaltningens riktlinjer för
att garantera våldsutsatta papperslösa kvinnor tillgång till stöd och skyddat
boende, exempelvis med utgångspunkt i Region Skånes ”Policy och
riktlinjer gällande vård för personer från andra länder.”
Närliggande frågeställningar har även tidigare berörts av oppositionen, se
reservation i ärendet ”Rapport gällande förutsättningar för ett kommunalt
skyddat boende för våldsutsatta kvinnor”, Dnr SO 2011/0579, av den 21
september 2011.
MP, S och V reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande.

Björn Åhlin (MP)

Olof Norborg (V)

Peter Fransson (S)
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§ 103
Fördjupning av översiktsplanen för Brunnshög i Lund,
Lunds kommun
Dnr SO 2012/0246
Sammanfattning
Hösten 2010 antogs en ny översiktsplan för Lunds kommun och
byggnadsnämnden har beslutat att en fördjupning av översiktsplanen för
Brunnshög ska tas fram. En helt ny stadsdel kommer att växa fram i nordöstra
Lund under de närmaste 30-40 åren. När området är fullt utbyggt kommer
omkring 40 000-50 000 människor att bo, arbeta eller studera där.
Planen möjliggör blandad bebyggelse (blandstad), verksamheter, områden för
forskning och utveckling, rekreationsområde, grönstruktur, nya trafikplatser,
spårväg med hållplatser och depåanläggning. I planen ingår en
miljökonsekvensbedömning.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets förslag till Fördjupning av översiktsplanen för
Brunnshög i Lund, Lunds kommun.
Tjänsteskrivelse 2012-04-25.
Socialnämnden beslutar
att som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret översända tjänsteskrivelsen
2012-04-25.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Handikappsekreterare Louise Wikman
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Slutrapport om utvecklingsmedel till tidiga insatser för
barn i våldsutsatta familjer
Dnr SO 2010/0248
Sammanfattning
Länsstyrelsen har beviljat socialförvaltningen i Lund utvecklingsmedel med 250
000:- till projekt Samordnare barngrupper – barnahus KIBB samt 250 000:- till
Lysmasken. Projekten har inneburit positiva förändringar för de barn och
familjer som ingått och ökat flexibiliteten och samverkan internt.
Beslutsunderlag
Slutrapport för perioden 2010-09-15 till 2012-03-31
Missiv 2012-05-04
Socialnämnden beslutar
att godkänna slutrapporten och översända den till länsstyrelsen.
Protokollsanteckning
Björn Åhlin (MP) och den övriga oppositionen låter anteckna till protokollet att
av slutrapporten framgår att satsningarna på Lysmasken och KIBB varit till stort
gagn för Lunds Kommun och dess invånare. Det är viktigt att verksamheterna
inte försvinner bara för att deras projekttid tagit slut. Vi har därför avsatt medel i
vår budgetram för att barn och unga som upplevt våld fortsatt ska utgöra en
prioriterad målgrupp för Socialförvaltningens verksamhet.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Verksamhetschef Inger Fröman
Enhetschef Ewa Hall

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105
Rapport vräkningsförebyggande statistik med
störningsärenden, sanitär olägenhet och uppsökande av
hemlösa år 2010-01-01 – 2012-03-31
Dnr SO 2012/0295
Sammanfattning
Socialnämnden fattade i maj månad 2011 beslut om att godkänna
tjänsteskrivelse ”Slutrapport, Socialförvaltningens arbete med boende och
sysselsättning för personer med missbruksproblem. Ett av förslagen i
tjänsteskrivelsen var ett utökat fördjupat samarbete mellan verksamheterna
KVARBO och förstärkt KVARBO.
Samarbetet har därefter setts över och fördjupats. De båda verksamheterna
kommer under maj till och med september 2012 också att kompletteras med en
socialrådgivartjänst för att möjliggöra bland annat uppföljning av avslutade
ärenden, ärenden som återkommer och där det bedöms finnas behov av kortare
fortsatta stödinsatser. Socialrådgivartjänsten ska därefter utvärderas för ett
ställningstagande kring eventuell förlängning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-05-03
Tjänsteskrivelse Slutrapport, Socialförvaltningens arbete med boende och
sysselsättning för personer med missbruksproblem. Dnr 2010/0826”
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporten.

Beslut expedieras till:
Verksamhetschef Ricardo Espinoza
Enhetschef Karin Säfström
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Rapport från boendeenhetens verksamhet riktad mot
personer/hushåll som beviljas bistånd i form av hotelleller vandrarhemsboende
Dnr SO 2012/0300
Sammanfattning
I maj månad 2011 fattade socialnämnden beslut om att godkänna Slutrapport,
Socialförvaltningens arbete med boende och sysselsättning för personer med
missbruksproblem. Ett av förslagen i slutrapporten vara att flytta över de pengar
som används för hotell och andra tillfälliga boendelösningar till boendeenheten.
En del av dessa pengar skulle enligt förslaget användas för att komplettera
bemanningen på enheten.
Resultatet av beslutet är att två socialsekreterare med särskilt uppdrag att följa
upp bistånd för hotell- och vandrarhemsboende har anställts inom
boendeenheten. Verksamheten planerades under hösten 2011 och en
rekryteringsprocess påbörjades. I november 2011 anställdes en socialsekreterare
och i mars 2012 tillträdde ytterligare en socialsekreterare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-05-03.
Tjänsteskrivelse Slutrapport, Socialförvaltningens arbete med boende och
sysselsättning för personer med missbruksproblem. Dnr 2010/0826.
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporten.

Beslut expedieras till:
Verksamhetschef Ricardo Espinoza
Enhetschef Karin Säfström
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107
Rapport om hur många individer som är aktuella för ett
eventuellt kategoriboende
Dnr SO 2012/0305
Sammanfattning
Socialnämnden fattade i maj månad 2011 beslut om att godkänna
tjänsteskrivelsen Slutrapport, Socialförvaltningens arbete med boende och
sysselsättning för personer med missbruksproblem.
I slutrapporten presenterades ett förslag om att skapa ett kategoriboende enligt
följande:
”Det finns ett antal brukare som saknar förmåga att klara av sin bostad. En del av
dem behöver varaktiga, ibland livslånga stödinsatser och utifrån detta har idén
om kategoriboende aktualiserats. Ett skapande av ett kategoriboende skulle
innebära att ett antal platser inom nuvarande boendekedja frigörs och bidrar till
en kvalitativ förbättring för många brukare i deras nuvarande bostadssituation.
En annan förväntad effekt kan vara att behovet av logiboende minskar.
Boendeenheten fick ett särskilt uppdrag att kartlägga och inventera hur många
brukare som kan vara aktuella för ett så kallat kategoriboende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-05-03.
Slutrapport, Socialförvaltningens arbete med boende och sysselsättning för
personer med missbruksproblem.
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporten.

Beslut expedieras till:
Verksamhetschef Ricardo Espinoza
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 108
Riktlinjer för fördelning av stödbostäder till
socialförvaltningens målgrupper
Dnr SO 2012/0294
Sammanfattning
Socialförvaltningen har i dag ett behov av bostäder som är större än tillgången.
Tidigare uppskattningar har visat att det behövs ett hundratal bostäder för att
täcka alla behov.
I maj 2011 fattade socialnämnden i Lund beslut om att godkänna tjänsteskrivelse
Slutrapport, Socialförvaltningens arbete med boende och sysselsättning för
personer med missbruksproblem. Slutrapporten innehöll bland annat ett uppdrag
för boendeenheten att bilda en grupp av tjänstemän från socialförvaltningen och
politiker från socialnämnden med uppdraget att göra en prioriteringsordning för
fördelning av stödbostäder till socialförvaltningens målgrupper.
Beslutsunderlag
Missiv 2012-05-03.
Tjänsteskrivelse 20120-5-03 riktlinjer för fördelning av stödbostäder till
socialförvaltningens målgrupper.
Slutrapport, Socialförvaltningens arbete med boende och sysselsättning för
personer med missbruksproblem
Socialnämnden beslutar
att godkänna tjänsteskrivelsen 2012-05-03 Riktlinjer för fördelning av
stödbostäder till socialförvaltningens målgrupper.

Beslut expedieras till:
Verksamhetschef Ricardo Espinoza
Enhetschef Karin Säfström
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 109
Rapport om Rådgivningsbyrån i Lund
Dnr SO 2012/0297
Sammanfattning
I november gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda fördelningen
av Rådgivningsbyråns kostnader i förhållande till de andra kommunerna och
innehållet i socialsekreterarnas arbetsuppgifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-05-01 rapport angående Rådgivningsbyrån.
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Enhetschef Jörgen Karlsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 110
Sysselsättning och missbruk
Dnr SO 2012/0303
Sammanfattning
Slutrapporten om socialförvaltningens arbete med boende och sysselsättning för
personer med missbruksproblematik presenterades i maj 2011. I rapporten
framgick att de sysselsättningsinsatser som förvaltningen idag erbjuder inte är
utformade så att de i tillräckligt hög grad anpassas efter de komplexa behov som
många individer med missbruksproblematik har samt att det finnas individer som
väntar på substitutionsbehandling.
En projektgrupp med enhetschefer från verksamhetsområdena, vuxenstöd och
socialpsykiatri samt arbete och försörjning har inventerat och kartlagt behovet av
sysselsättning bland de missbrukare som förvaltningen har kontakt med.
Projektgruppen har skapat en arbetsmodell som lättare kan identifiera behov av
olika sysselsättningsinsatser.
Sammanfattningsvis konstaterar projektgruppen att sysselsättningsinsatserna för
missbrukare behöver utvecklas och samordnas i ännu högre grad mellan
verksamhetsområdenas olika enheter. Det finns i nuläget inte några personer som
väntar på underhållsbehandling däremot finns det ett behov av sysselsättning
bland personer i gruppen.
Beslutsunderlag
Missiv 2012-05-08
Tjänsteskrivelse 2012-05-08 sysselsättning och missbruk
Slutrapport Socialförvaltningens arbete med boende och sysselsättning för
personer med missbruksproblem, dnr 2010/0826
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporten och ger förvaltningen uppdrag att arbeta vidare med
förslagen.

Beslut expedieras till:
Verksamhetschef Ricardo Espinoza
Senior advisor Jeannette Unger Skou
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 111
Ändring i delegationsordningen
Dnr SO 2012/0299
Sammanfattning
Utvecklingen av arbetet inom verksamhetsområdet vuxenstöd och
socialpsykiatri, utredningsenhet har tydliggjort att beslut om bistånd jml 4 kap 1
§ SoL till kontaktperson bör kunna fattas av såväl socialsekreterare som
psykiatri-handläggare.
Utvecklingen av arbetet inom verksamhetsområdet med regelbundna
”behandlingskonferenser”, mellan psykiatrihandläggarna, enhetscheferna för de
olika gruppbostäderna, enhetschefen för utredningsenheten samt
verksamhetschefen har tydliggjort att delegationen för beslutsfattandet vad avser
boende med särskild service skall kunna fattas av psykiatrihandläggare. Besluten
fattas i samråd mellan berörda och det formella beslutet bör därför kunna tas på
psykiatrihandläggarnivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-04-23 ändringar i delegationen gällande beslut om
kontaktperson och beslut om boende i bostad med särskild service, enligt 4 kap 1
§ SoL.
Socialnämnden beslutar
att anta de förslagna ändringarna i delegationsordningen.

Beslut expedieras till:
Enhetschef Gunnar Nordberg
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 112
Dokumenthanteringsplan för administrativa enheten
Dnr SO 2012/0304
Sammanfattning
Socialnämnden fattade beslut om dokumenthanteringsplaner för hela
socialnämndens verksamhet den 13 oktober 2010, i enlighet med det av
kommunfullmäktige antagna arkivreglementet för Lunds kommun.
Efter detta har den administrativa enheten tillkommit och därför behöver en
dokumenthanteringsplan för den verksamheten fastställas.
Stadsarkivarien har upprättat ett förslag till dokumenthanteringsplan i samråd
med Annika Jonasson, enhetschef för administrativa enheten.
Beslutsunderlag
Missiv 2012-05-04 dokumenthanteringsplan för administrativa enheten.
Dokumenthanteringsplan för administrativa enheten.
Socialnämnden beslutar
att fastställa förslaget till dokumenthanteringsplan för administrativa enheten.

Beslut expedieras till:
Stadsarkivarie Jan-Owe Berg
Enhetschef Annika Jonasson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 113
Månadsstatistik över utredningar och insatser 2012
Dnr SO 2012/0022
Beslutsunderlag
Månadsstatistik över utredningar och insatser 2012-01-01 - 2012-04-30.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 114
Månadsstatistik över försörjningsstödet
Dnr SO 2012/0018
Beslutsunderlag
Månadsstatistik över försörjningsstödet i april 2012.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 115
Beläggningsstatistik Comesta kvinnoboende
Dnr SO 2012/0023
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Comesta kvinnoboende april 2012.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll

19

Sammanträdesdatum

2012-05-16

§ 116
Beläggningsstatistik för Kvinnojourens skyddade boende
Dnr SO 2012/0245
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Kvinnojourens skyddade boende mars 2012.
Beläggningsstatistik för Kvinnojourens skyddade boende april 2012.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2012-05-16

§ 117
Anmälningar
Dnr SO 2012/0032
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-05-08
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2012-05-16

§ 118
Rapportering av delegerade beslut
Dnr SO 2012/0037
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-05-08.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21

