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§ 147
Tema - Budget och skuldrådgivningen informerar
Socialsekreterare Marie Magnusson från socialförvaltningens budget- och
skuldrådgivning informerar förvaltnings arbete inom detta område.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 148
Förvaltningen informerar
Socialdirektör Inga-Lill Sjunnesson informerar om:
att sommaren varit lugn
att den ekonomiska prognosen för helåret är -5.647 tkr
att socialstyrelsen ska göra en tillsyn av nämndens arbete för våldsutsatta
kvinnor den 19 september
att upphandlingen av vård och handledning som är klar
att förvaltningens förändringsarbete är påbörjat med enhetscheferna som
förändringsledare. Resultatet av arbetet kan leda fram till en
organisationsförändring
att det finns mycket bra information på kommunens hemsida

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 149
Motion ”Skapa en trygg mötesplats för HBTQ-ungdomar”
Dnr SO 2012/0291
Sammanfattning
Socialnämnden är positiv till förslagen i stort och lägger särskild vikt vid att
koppla normkritiskt förhållningssätt till hbtq frågor samt att verka för en
kompetensökning bland personal i kommunens verksamheter. Normarbete tar
tid. Det handlar om ett utvecklingsarbete på längre sikt i verksamheternas arbete
med olika grupper och människor.
Beslutsunderlag
Motion, 2012-04-30 ”Skapa trygg mötesplats för hbtq-ungdomar.
Tjänsteskrivelse 2012-08-06.
Yrkanden
Anna Baumann (MP) yrkar att socialnämnden ska bifalla motionens förslag.
Göran Wallén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Olof Norborg (V) yrkar att man bortser från formuleringen ”en kväll i veckan”
under rubriken Socialförvaltningens förslag sid. 5 i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutsgång
Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på Anna Baumanns (MP)
yrkande och sitt eget yrkande och finner att hans eget yrkande vunnit bifall.
Socialnämnden beslutar
att översända tjänsteskrivelse 2012-08-06 till kommunfullmäktige som sitt
yttrande över Petter Forkstams (FP) motion Skapa en trygg mötesplats för hbtqungdomar med undantag av formuleringen ”en kväll i veckan” under rubriken
Socialförvaltningens förslag sid. 5.
Reservationer
Oppositionen reserverar sig skriftligen, Bilaga §149/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Senior advisor Jeannette Unger Skou
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bilaga § 149/01
Lund 2012-08-20

Reservation i ärende Yttrande över motion, ”Skapa en trygg mötesplats
för hbtq- ungdomar”, Dnr SO 2012/0291
Oppositionen (MP, S, V och DV) anser att det är mycket positivt att
socialnämnden ställer sig bakom motionen i stort samt att nämnden föreslår
en satsning på HBTQ-kompetens för personalen i kommunens
verksamheter. Oppositionen anse även att det är positivt att nämnden
föreslår ett samarbete mellan socialförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen, ungdomsmottagningen, RFSL Ungdom SYD och
utbildningsförvaltningen för att undersöka behovet av mötesplatser för
HBTQ-ungdomar i Lunds kommun.
Samtidigt noterar oppositionen att yttrandet varken föreslår omedelbar eller
långsiktig HBT-certifiering av verksamhet i Lunds kommun. Detta trots att
yttrandet tydligt konstaterar att gruppens avsaknad av en mötesplats i Lund
leder till att de idag hänvisas till mötesplatser i Malmö. Oppositionen ser
ingen konflikt mellan att utveckla HBTQ-kompetens på en specifik
mötesplats och att samtidigt arbeta inkluderande och normkritiskt på ett
övergripande plan inom kommunen.
Enligt yttrandet leder HBTQ-mötesplatser till stärkt självkänsla och
minskad ohälsa bland ungdomar i den mycket utsatta gruppen. Oppositionen
menar att det därför finns ett självskrivet behov av en HBT-certifierad
mötesplats i Lunds kommun, något nämnden även borde ha tillstyrkt i sitt
yttrande.
Vad gäller arbetet för att utreda behovet av mötesplatser anser oppositionen
att även barn- och skolnämnden och Rädda Barnen bör bjudas in till
samarbetet.
Därför reserverar vi oss till förmån för vårt eget yrkande att nämnden ska
förorda den berörda motionens yrkanden.

Anna Baumann (MP)

Allan Jackson (S)

Olof Norborg (V)

Martin Stensson (DV)
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§ 150
Strategi för att stärka barnets rättigheter med
handlingsplan för genomförandet
Dnr SO 2012/0350
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att barnkonventionen och dess grundläggande
principer ska gälla i Lunds kommun samt att konsekvenserna för barn tydligt ska
framgå vid alla kommunala beslut. Socialnämnden har nu fått ett strategiförslag
på remiss.
Strategin har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från flera av
kommunens förvaltningar, bland annat socialförvaltningen. Arbetsgruppen har
kartlagt hur Lunds kommun arbetar med barnets rättigheter i ett nuläge och gett
förslag till åtgärder, en handlingsplan, för att utveckla det arbetet.
Strategin har barnkonventionen som utgångspunkt och handlingsplanen följer
den nationella strategins nio principer (antogs i riksdagen 2010).
Handlingsplanen är kortfattad, lättillgänglig, tydligt formulerad och levandegörs
med goda exempel från våra verksamheter. Den kan med några tillägg angående
vem, när och hur göras ännu mer konkret.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse Dnr KF 1999/0086 Barnkonsekvenser av
kommunala beslut.
Förslag till Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun med
handlingsplan för genomförande, med bilagor (1+2).
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 juli 2012.
Yrkanden
Agneta Lindskog (KD) yrkar, med instämmande av Göran Wallén (M) och
Marianne Wallin (M), att definitionen av fattigdom för barn förtydligas i
handlingsplanen.
Olof Norborg (V) yrkar, med instämmande av Philip Sandberg (FP), Anna
Baumann (MP), Helena Klette (FP) och Mattias Horrdin (C) avslag till Agneta
Lindskogs (KD) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Göran Wallén (M) ställer proposition på yrkandena och finner att
Olof Norborgs (V) m fl:s yrkande vunnit bifall.
Socialnämnden beslutar
att godkänna tjänsteskrivelsen 2012-07-24 och översända den som sitt yttrande
till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Reservationer
Agneta Lindskog (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunikationsstrateg Anna Scholtz
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 151
Krisberedskapsplan för Lunds kommun
Dnr SO 2012/0374
Sammanfattning
Kommunkontoret hemställer att övriga nämnder och bolagsstyrelser inkommer
med eventuella synpunkter på förslaget till ny krisberedskapsplan för Lunds
kommun.
Den nya planen beaktar allt från central ledning till ansvar på förvaltningsnivå på
ett mycket pedagogiskt och heltäckande vis och kommer att ge
socialförvaltningen en god vägledning i vårt eget fortsatta beredskapsarbete.
Beslutsunderlag
Missiv remiss krisberedskapsplan Dnr KS 2012/0036.
Krisberedskapsplan Lund förslag 2012.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-06-07.
Socialnämnden beslutar
att översända remissvaret, tjänsteskrivelsen 2012-05-22, till Kommunkontoret,
avd för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet med tillägg i förslaget till
Krisberedskapsplanen:
under rubriken Krisledningsnämnd sid. 7 bör stå: Kommunstyrelsens ordförande
har det övergripande ansvaret
under rubriken Krisledningsstaben sid. 8 bör framgå vem som är stabschef
eftersom det under rubriken Krisledningsgrupp sid 7 står att kommundirektören
har det övergripande ansvaret.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet
Kommunikationsstrateg Anna Scholtz
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 152
Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda
förutsättningar för ett myndighetsövergripande samarbete
kring insatser för våldsutsatta kvinnor
Dnr SO 2012/0439
Sammanfattning
Miljöpartiet har genom Anna Baumann och Christina Sjöström ingivit en motion
till kommunfullmäktige ”Våldsutsatta kvinnor i fokus genom
myndighetsövergripande samarbete”. Socialnämnden har yttrat sig över
motionen och kommunfullmäktige beslutade 2011-02-24 att ge socialnämnden i
uppdrag att utreda förutsättningar för ett myndighetsövergripande samarbete och
samverkan, kommunalt och med Region Skåne, kring insatser för våldsutsatta
kvinnor samt att utreda samfinansieringen av en sådan verksamhet mellan
kommuner, Region Skåne och berörda myndigheter. Den
myndighetsövergripande samverkan som finns idag mellan polis och socialtjänst
planeras att förstärkas med mer regelbundna träffar för gemensam planering och
för att förstärka samarbetet.
Beslutsunderlag
Miljöpartiets motion ”Våldsutsatta kvinnor i fokus genom
myndighetsövergripande samarbete”.
Socialnämndens beslut den 13 oktober 2010, § 188.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 1 november 2010.
Kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2011, § 31
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 augusti 2012.
Yrkanden
Anna Baumann (MP) yrkar i första hand återremiss av ärendet för att ytterligare
utreda vad en sådan verksamhet skulle kosta och om en sådan verksamhet skulle
kunna finnas i våra lokaler, och i andra hand avslag till förvaltningens förslag.
Göran Wallén (M) yrkar att ärendet ska avgöras på sammanträdet samt bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på de formella yrkandena och
finner att hans eget yrkande vunnit bifall.
Votering begärs och företas med följande propositionsordning:
Ja, till Göran Walléns (M) yrkande.
Nej, till Anna Baumanns (MP) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Göran Wallén (M), Agneta Lindskog (KD), Marianne Wallin (M), Philip
Sandberg (FP), Helena Klette (FP) och Mattias Horrdin (C) röstar ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anna Baumann (MP), Allan Jackson (S), Margareta Fridstjerna(S), Olof
Norborg (V) och Martin Stensson (DV) röstar nej.
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifalls Göran Walléns (M) yrkande att ärendet
ska avgöras på sammanträdet.
Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på de materiella yrkandena
och finner att hans eget yrkande vunnit bifall.
Socialnämnden beslutar
att avsluta uppdraget med ovanstående tjänsteskrivelse.
Reservationer
Oppositionen reserverar sig mot beslutet. Bilaga § 152/01.

Beslut expedieras till:
Verksamhetschef Inger Fröman
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bilaga § 152/01
Lund 2012-08-20
Reservation i ärende Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda förutsättningar för ett
myndighetsövergripande samarbete kring insatser för våldsutsatta kvinnor, Dnr SO 2012/0439
Oppositionen (MP, S, V och DV) ser mycket positivt i socialförvaltningens hantering av
motionen. Såväl samverkan mellan olika myndigheter som förvaltningens eget arbete med
våldsutsatta kvinnor har klart förbättrats under motionens behandling. Vidare har det klargjorts
att förvaltningen kommer att fördjupa sitt myndighetsövergripande samarbete framöver.
Oppositionen menar dock att den här utredningen inte fullgjort kommunfullmäktiges uppdrag.
Uppdraget var att utreda förutsättningarna för ett myndighetsövergripande samarbete och
samverkan kommunalt och med Region Skåne samt att utreda samfinansieringen av sådan
verksamhet. Trots detta framgår inte av utredningen vilka vinster respektive kostnader som kan
förväntas av en samlokalisering och fördjupad samverkan mellan samarbetskommuner och
berörda myndigheter. Den begärda utredningen sänds inte heller tillbaka till kommunfullmäktige.
Tanken verkar vara att ”döda” denna högst angelägna motion här i socialnämnden.
Det finns stor erfarenhet av nivå-, kommun- och myndighetsövergripande samarbete i Lunds
kommun. Det breda samarbete vi har byggt upp i Barnahus tyder på att det inte finns några
oöverstigliga hinder mot ett liknande samarbete för våldsutsatta kvinnor. En direkt förebild finns
även i Malmös enormt positiva erfarenheter av Projekt Karin. Om samarbetskommunerna visat
sig ovilliga att samarbeta bör utredningen hursomhelst kunna visa de vinster respektive kostnader
som kan väntas om Lunds kommuns driver verksamheten i egen regi.
Mot denna bakgrund reserverar vi oss till förmån för vårt yrkande om återremiss.

Anna Baumann (MP)

Allan Jackson (S)

Olof Norborg (V)

Martin Stensson (DV)
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§ 153
Fondmedel till ideella föreningars verksamhet
Dnr SO 2012/0402
Sammanfattning
Socialnämnden har vid sammanträde den 23 november 2011,§ 218, beslutat att
bidrag skall utgå till Lunds Invalidförening DHR med 60 000 kr ur Lunds
kommuns samfonder under 2012.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-06-15.
Socialnämnden beslutar
att de beviljade medlen för den aktuella föreningens verksamhet 2012 utbetalas
ur Samfond 2252 till Lunds Invalidförening DHR.

Beslut expedieras till:
Förvaltare Peter Hedberg
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 154
Rapport om flyktingmottagandet 1:a halvåret 2012
Dnr SO 2012/0407
Sammanfattning
Lunds kommun har under första halvåret 2012 tagit emot 5 ensamkommande
barn. Totalt antal flyktingar med uppehållstillstånd under samma period är 33
personer (17 vuxna och 16 barn) varav merparten kommer från Irak.
Under 2011 tog vi emot 22 ensamkommande barn. Totalt hade Lund 86
flyktingar med permanent uppehållstillstånd. Kommunen har ett avtal med
Länsstyrelsen om att ta emot 125 flyktingar/år som fått uppehållstillstånd.
Kommunen har också avtal med Migrationsverket om att hålla 18 platser till
förfogande för ensamkommande barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-07-24.
Socialnämnden beslutar
att godkänna Flyktingenhetens rapport samt
att lämna rapporten vidare för kännedom till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Biträdande socialdirektör Annika Pettersson
Enhetschef Marie Olsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 155
Månadsstatistik över försörjningsstödet
Dnr SO 2012/0018
Beslutsunderlag
Månadsstatistik över försörjningsstödet i juli 2012.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 156
Beläggningsstatistik Comesta kvinnoboende
Dnr SO 2012/0023
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik Comesta kvinnoboende juni och juli 2012.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 157
Beläggningsstatistik Stadsmissionens logi- och
stödboende
Dnr SO 2012/0035
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik Stadsmissionens logi- och stödboende juni och juli 2012.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 158
Beläggningsstatistik Kvinnojourens skyddade boende
Dnr SO 2012/0245
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik Kvinnojourens skyddade boende juni och juli 2012.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 159
Anmälningar
Dnr SO 2012/0032
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-08-07.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 160
Rapportering av delegerade beslut
Dnr SO 2012/0037
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-08-07.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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