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§ 211
Tema - Ledningssystem för kvalitet
Kommunikationsstrateg Anna Scholtz visar hur socialförvaltningens
ledningssystem för kvalitet fungerar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2012-12-12

§ 212
Förvaltningen informerar
Socialdirektör Inga-Lill Sjunnesson informerar om:
att den ekonomiska prognosen visar ett nollresultat
förändringsarbetet i förvaltningen
socialnämnden kommer att ha sina planeringsdagar den 12-13 mars 2013
att förvaltningen förmedlat kontakten med barn som blivit intervjuade av Rädda
Barnen och barnen varit väldigt positivt inställda till den hjälp de fått av
socialtjänsten
hur hanteringen av Haddile-ärende ska ske
återremissen av Norregårdsärendet från kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 213
Ansvars- och revisionsplan för ledningssystem för kvalitet
Dnr SO 2012/0720
Sammanfattning
Planen beskriver ansvar för revidering och rapportering av ledningssystemets
innehåll. En arbetsordning som ska säkerställa att systemets information på
intranätet alltid är uppdaterat.
Ett ledningssystem syftar till att skapa grundläggande ordning och reda i
verksamheten för att så långt som möjligt förebygga risker och misstag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-11-15
Bilaga Ansvars- och revisionsplan 2012-08-09
Socialnämnden beslutar
att godkänna socialförvaltningens förslag till ansvars- och revisionsplan för
Ledningssystemet för kvalitet.

Beslut expedieras till:
Kommunikationsstrateg Anna Scholtz
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2012-12-12

§ 214
Ansökan om bidrag till ideella föreningar och
organisationer för 2013 - Återremiss
Dnr SO 2012/0211
Sonja Lindlöf (FP) deltar inte i handläggningen av ärendet p.g.a. jäv.
Sammanfattning
Fördelning av föreningsmedel för 2013 behandlades av Socialnämnden 2012-1017. Socialnämnden beslutade att återremittera ärendet med uppdrag att närmare
undersöka följande, nuvarande ekonomiska situation,
medlemsantal/medlemsregister, verksamhetsberättelse, inkomster/intäkter,
verksamhetsplan 2012 avseende Hemlösas förening, Föreningen Lovara, Lunds
Fontänhus, Lunds Kvinnoforum samt RSMH.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-12-03 med kompletteringar.
Yrkanden
Anna Baumann (MP) yrkar, för oppositionen, att socialnämnden ska ta ställning
till att tilldela Hemlösas förening ytterligare 104 524 kronor i hyresbidrag utöver
förvaltningens förslag, när föreningen inkommit med uppgifter som förklarar på
vilket sätt lokalen är en förutsättning för, eller kraftigt bidrar till, föreningens
verksamhet och syfte.
Göran Wallén (M) yrkar, för majoriteten, bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Göran Wallén (M) ställer proposition på yrkandena och finner att
hans eget förslag vunnit bifall.
Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Göran Walléns (M) m.fl. förslag.
Nej, till Anna Baumanns (MP) m.fl. förslag.
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.
Anna Baumann (MP), Peter Fransson (S), Preben Widerberg (S), Olof Norborg
(V) och Martin Stensson (DV) röstar nej.
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifalls Göran Walléns (M) yrkande.
Socialnämnden beslutar
att 1 363 600 kronor anvisas i budgeten för 2013 för bidrag till ideella föreningar
och organisationer, varav 454 000 kronor beviljas i verksamhetsbidrag och 909
600 kronor i hyresbidrag samt 234 400 kronor kvarstår som reserv samt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att fördela bidragen i enlighet med tjänsteskrivelse 2012-12-03
Reservationer
Oppositionen reserverar sig mot beslutet. Bilaga § 214/1

Beslut expedieras till:
Administratör Corinna Reitzig
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bilaga § 214/1

Reservation Ärende Bidrag till organisationer och ideella föreningar år 2013
Dnr SO 2012/0211
Oppositionen i Lunds kommuns socialnämnd anser att föreningsbidrag är en mycket viktig del i
arbetet att få ett blomstrande föreningsliv till gagn för såväl kommunen som dess invånare. Detta
avspeglas också av att oppositionen konsekvent har större utrymme för föreningsbidrag i våra
alternativa budgetar.
Samtidigt är det viktigt att säkerställa att föreningsbidragen går till det de är ämnade för: att främja
föreningsverksamheten. Hyresbidrag kan utgå så länge det framgår att lokalen klart bidrar till eller
är en förutsättning för föreningens verksamhet. Detta var också en av anledningarna till att ärendet
kring föreningsbidrag återremitterades vid socialnämndens sammanträde i oktober.
När ärendet nu kommer upp igen för beslut kvarstår några oklarheter, främst kring hyresbidraget till
Hemlösas förening och deras lokalbehov. Vi i oppositionen anser att vi i nuläget bör följa
tjänsteskrivelsens förslag.
Samtidigt anser vi att de 104524 kronor som skiljer mellan det ursprungliga och det nuvarande
förslaget om föreningsbidrag till Hemlösas förening, som föreslås kvarstå i reserv, också bör
reserveras till föreningen. Det ytterligare hyresbidraget beviljas av socialnämnden om föreningen
inkommer med uppgifter som förklarar på vilket sätt lokalen är en förutsättning för, eller kraftigt
bidrar till, föreningens verksamhet och syfte.
Vi reserverar oss därför till förmån för vårt eget yrkande:
att 1 363 600 kronor anvisas i budgeten för 2013 för bidrag till ideella föreningar och
organisationer, varav 454 000 kronor beviljas i verksamhetsbidrag och 909 600 kronor i hyresbidrag
samt 234 400 kronor kvarstår som reserv.
att 104 524 kronor, efter beslut av Socialnämnden, beviljas i hyresbidrag till Hemlösas förening när
föreningen inkommer med uppgifter som förklarar på vilket sätt lokalen är en förutsättning för, eller
kraftigt bidrar till, föreningens verksamhet och syfte.
att fördela bidragen i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Anna Baumann (MP)

Peter Fransson (S)

Olof Norborg (V)

Martin Stensson (DV)
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§ 215
ANDT-handlingsplan 2012-2015
Dnr SO 2012/0373
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2012-06-12 att översända Kommunövergripande
handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak 2012-2015 på remiss till
alla berörda nämnder och att efter genomförd remissrunda göra de förändringar
som yttrandena bedömdes föranleda.
Med hänvisning till de inkomna remissvaren föreslås förändringar inom
målområde 2, 3 och 6. Ett förtydligande avseende uppföljning av
handlingsplanen har också införts.
Beslutsunderlag
Missiv 2012-11-30
Handlingsplan ANDT
Socialnämnden beslutar
att godkänna den kommunövergripande handlingsplanen Alkohol, Narkotika,
Dopning och Tobak 2012-2015 och
att översända planen till kommunfullmäktige för fastställande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Verksamhetschef Inger Fröman
ANDT-samordnare Stéfanie Feldmann Olofsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 216
Delrapport av kartläggningen av hemlösheten i Lund 2012
Dnr SO 2012/0760
Sammanfattning
Kartläggningen 2012 visar att Lund har 105 hemlösa.
Socialnämnden i Lund kartlägger kommunens hemlösa varje år som en del av
arbetet med att motverka och minska hemlösheten.
Uppgifter till årets rapport har hämtats från socialförvaltningen, Hemlösas
förening och Diakonicentralen i Lund. Uppgifter om beläggning på boenden har
hämtats från Stadsmissionen i Malmö, Comestas Logiboende för kvinnor och
förvaltningens stödboenden. Årets kartläggning genomfördes den 1 oktober.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-12-04
Socialnämnden beslutar
att godkänna delrapporten
att ge enhetschefen för boendeenheten och enhetschefen för insatsenheten i
uppdrag att arbeta fram ett nytt sätt för inrapportering av hemlöshetsstatistiken
med start 1 oktober 2013.

Beslut expedieras till:
Verksamhetschef Ricardo Espinoza
Enhetschef Karin Säfström
Enhetschef Jörgen Karlsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 217
Samverkan med Lunds Kvinnojour gällande skyddat
boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn 2013
Dnr SO 2012/0080
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2012-02-15 att godkänna
samverkansöverenskommelsen med Kvinnojouren i Lund avseende 2012 samt
att godkänna att kostnaderna år 2012 och år 2013 avseende abonnemang på två
platser bekostas av budgeten för försörjningsstöd
För Kvinnojouren innebär abonnemanget en stabilitet i verksamheten och en
grund för god kvalitet av insatsen.
Överenskommelsen har följts upp regelbundet under året. Verksamheten
uppfyller socialförvaltningens krav och samverkan bör fortsätta 2013 för att
säkerställa tillgång till plats samt kvalitet i verksamheten.
Samverkansöverenskommelse för 2013 har upprättats.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 31 januari 2012
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 3 december 2012
Överenskommelse om samverkan 2013
Socialnämnden beslutar
att godkänna samverkansöverenskommelsen med Kvinnojouren i Lund 2013.

Beslut expedieras till:
Verksamhetschef Inger Fröman
Kvinnofridssamordnare Kerstin Holmberg
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 218
Samråd om åtgärdsprogram mot buller i Lunds kommun
Dnr SO 2012/0701
Sammanfattning
Miljöförvaltningen har remitterat ett förslag till åtgärdsprogram för buller i
Lunds kommun. Programmet är Lunds första samlade åtgärdsprogram mot buller
och omfattar buller från vägtrafik och järnvägstrafik. Målsättningen är att
åtgärdsprogrammet ska skapa en grund för ett systematiskt och kontinuerligt
arbete med buller i Lunds kommun samt en förhoppning att skapa en förbättrad
ljudmiljö med förbättrad hälsa för lundabor.
Socialförvaltningen ställer sig positiv till ambitionen att skapa bättre
levnadsmiljö för kommunens innevånare.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-23
Miljönämnden förslag till åtgärdsprogram mot buller 2014-2018
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 2012.
Socialnämnden beslutar
att översända tjänsteskrivelse 2012-11-23 som sitt yttrande till
miljöförvaltningen.

Beslut expedieras till:
Miljöförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 219
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2012
Dnr SO 2012/0741
Sammanfattning
SAM står för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun.
Socialförvaltningen deltar årligen i en uppföljningsenkät vars resultat rapporteras
till nämnden i denna skrivelse.
Enkäten SAM 2012 har besvarats att samtliga enhetschefer, skyddsombud och 12 medarbetare. Resultatet för förvaltningen visar att vi har ett väl fungerande
systematiskt arbetsmiljöarbete, dock med förbättringsmöjligheter.
För att ytterligare höja kvalitet på vårt systematiska arbetsmiljöarbete presenteras
ett förslag till handlingsplan som tar fasta på behovet av utbildning av chefer, att
årligen uppdatera oss alla på styrdokumenten för arbetsmiljöarbetet och att i
högre grad dokumentera vad vi gör.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-11-22
Socialnämnden beslutar
att godkänna och fastslå den föreslagna handlingsplanen för åtgärder som avser
att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beslut expedieras till:
Administrativ enhetschef Annika Jonasson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 220
Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla
socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som
bevittnat våld och våldsutövare.
Dnr SO 2012/0757
Sammanfattning
Regeringen har avsatt medel för år 2013 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens
arbete mot våld i nära relationer.
Socialförvaltningen ansöker om 1 022 000:- av de statliga medlen till ett flertal
olika verksamheter som skulle bidra till att förstärka och utveckla arbetet med
målgruppen.
Beslutsunderlag
Missiv 2012-12-04
Ansökan till länsstyrelsen
Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor
Socialnämnden beslutar
att hos socialstyrelsen ansöka om 1 022 000 kronor av utvecklingsmedel 2013
för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

Beslut expedieras till:
Socialstyrelsen
Verksamhetschef Inger Fröman
Enhetschef Staffan Persson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 221
Socialnämndens attestinstruktion och attestlista 2013
Dnr SO 2012/0746
Sammanfattning
Som ett led i ansvaret för den interna kontrollen har nämnden att fatta beslut om
attestinstruktion samt att utse beslutsattestanter för budgetåret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-11-29
Socialnämnden beslutar
att godkänna attestinstruktion och attestlista för socialförvaltningen 2013.

Beslut expedieras till:
Administratör Gustav Persson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 222
Tillägg till delegationsordningen gällande barn och unga
Dnr SO 2012/0744
Sammanfattning
För barn som är placerad i familjehem eller på HVB-hem begär
socialförvaltningen regelmässigt ändring av utbetalning av barnbidrag (till
familjehemsföräldrarna eller till socialnämnden).
Vad gäller ändring av utbetalning av studiebidrag (barnbidrag från
Försäkringskassan upp till 16 år, sedan studiebidrag från CSN) har
socialnämnden hittills varit beroende av att föräldern till det placerade barnet, på
vår uppmaning, begärt ändring av utbetalningen från CSN.
Detta sätt är inte alltid oproblematiskt, varför det skulle underlätta
handläggningen om administratören/sekreteraren på våra enheter har delegation
att skicka in begäran för socialnämndens räkning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-11-30
Socialnämnden beslutar
att lägga till p 25, begäran om ändring av utbetalning av studiebidrag från CSN i
flik 4, övrig individuella åtgärder för barn och unga.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 223
Månadsstatistik över försörjningsstödet
Dnr SO 2012/0018
Beslutsunderlag
Månadsstatistik över försörjningsstödet november 2012.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 224
Beläggningsstatistik över Comesta kvinnoboende
Dnr SO 2012/0023
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Comesta kvinnoboende oktober och november 2012.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 225
Beläggningsstatistik för Stadsmissionens logi- och
stödboende
Dnr SO 2012/0035
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Stadsmissionens Logi- och stödboende oktober och
november 2012.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 226
Beläggningsstatistik för Kvinnojourens skyddade boende
Dnr SO 2012/0245
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Kvinnojourens skyddade boende oktober och november
2012.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 227
Anmälningar
Dnr SO 2012/0032
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-12-05.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 228
Anmälan av delegerade beslut
Dnr SO 2012/0037
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-12-05.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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