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2015-05-20

§ 96
Tema - Projekt Hållbar socialförvaltning
Enhetschef Johan Larsson Boström informerar om projektet Hållbar
socialförvaltning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Förvaltningen informerar
Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
De ekonomiska förutsättningarna för 2016-2018 utifrån förslag till
kommunstyrelsen.
Den ekonomiska prognosen för 2015.
Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne.
Tre ensamkommande barn har avvikit sedan förra månaden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Val av 1:e vice ordförande i socialnämndens
myndighetsutskott
Dnr SO 2015/0094
Beslutsgång
Ordförande Sven-Bertil Persson (V) föreslår att Erik Hammarström (MP) utses
till vice ordförande i socialnämndens myndighetsutskott.
Socialnämnden beslutar
att utse Erik Hammarström (MP) till vice ordförande i socialnämndens
myndighetsutskott för mandatperioden år 2015 till och med utgången av 2018.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Philip Sandberg (FP) m fl motion ”Det ska löna sig att
arbeta” Återremiss
Dnr SO 2015/0047
Sammanfattning
Utifrån att kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd ökar för varje år, har
Folkpartiet Liberalerna i Lund lämnat motionen ” Det ska löna sig att arbeta” där
de föreslår kommunfullmäktige att Lunds kommun inför ett särskilt
försörjningsstöd vid nyetablering av företag där individer med ekonomiskt
bistånd har möjlighet att pröva förutsättningarna för att starta eget företag/
näringsverksamhet och att socialnämnden får i uppdrag att fastställa bidragets
storlek utifrån utarbetade beräkningsgrunder samt villkor för kvalificering till
stödet med Växjö kommun som modell.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-05-11
Folkpartiets motion Det ska löna sig att arbeta
SO tjänsteskrivelse 2015-02-25
Socialnämnden beslutar
att godkänna tjänstelåtandet som svar på motionen ”Det ska löna sig att arbeta”
och översända den till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Philip Sandberg (FP) m fl motion Satsa på föreningslivet
Dnr SO 2015/0083
Sammanfattning
Folkpartiet Liberalerna, inkom 2015-02-12, med en motion till
Kommunstyrelsen avseende en satsning på föreningslivet genom skapandet av
ett Föreningarnas hus. Motionen lyfter fram föreningarnas tungrodda
administration och ansträngda ekonomi, i form av kostnader för lokaler,
mötesrum, teknisk utrustning. Motionen påtalar att flera föreningar mottar
hyresbidrag avseende små och dyra lokaler som inte alltid är ändamålsenliga. I
skrivelsen finns argumentet att det på lång sikt skulle vara ekonomiskt lönsamt
för kommunen. För den ideella sektorn skulle ett föreningarnas hus underlätta
för de föreningar som finns i huset genom att de kan dela på många kostnader
och generera samarbetsvinster. Föreningarnas hus i Lund skulle kunna bli en
mötesplats och ett utvecklingscentrum för frivilligt socialt arbete. Föreningarnas
hur skulle kunna möjliggöra ett ökat samarbete inom den ideella sektorn samt
mellan kommun och det frivilliga sociala engagemanget som finns i Lund.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-04-28.
Folkpartiet Liberalernas motion, 2015-02-12.
Socialnämnden beslutar
att låta förvaltningens skrivelse utgöra nämndens svar på motion ”Satsa på
föreningslivet – skapa ett Föreningarnas hus” till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101
Motion från Philip Sandberg (FP) m fl ”Inför faddersystem
för nyanlända”
Dnr SO 2015/0076
Sammanfattning
Folkpartiet Liberalerna har till Lunds kommunfullmäktige lämnat en motion om
att införa ett faddersystem för nyanlända. Flyktingenheten har planerat att söka
medel från Länsstyrelsen att starta en kontaktverksamhet för att underlätta
flyktingars kontakt med personer med svensk bakgrund, en viktig del av
integrationen. Flyktingenheten har inte möjlighet att starta denna verksamhet
med befintliga personalresurser, utan är beroende av tillskjutna medel för
nyrekrytering.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-05-04
Folkpartiet Liberalernas motion Inför faddersystem för nyanlända
Socialnämnden beslutar
att låta tjänsteskrivelse 2015-05-04 utgöra socialnämndens yttrande till
kommunfullmäktige över motion om faddersystem för nyanlända.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Motion från Angelica Svensson (V) och Sven-Bertil
Persson(DV) om en långsiktig finansiering av
kvinnojourens verksamhet.
Dnr SO 2014/0132
Sammanfattning
Vänsterpartiet och Demokratisk vänster har till kommunfullmäktige överlämnat
en motion en långsiktig finansiering av Kvinnojourens verksamhet. Sedan dess
har Kvinnojouren i Lund beslutat att lägga ner sitt skyddade boende. Ärendet har
återremitterats till socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-05-08
Motion från vänsterpariet och demokratisk vänster, 2014-08-06
Socialnämnden beslutar
att översända tjänsteskrivelsen 2015-05-08 som sitt yttrande till
kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103
Medborgarförslag om säkrat och ökat flyktingmottagande
i Lunds kommun
Dnr SO 2015/0075
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit som vill synliggöra att stödet för ett säkrat
och ökat flyktingmottagande är starkt och brett förankrat i Lund, i det civila
samhället såväl som hos medborgarna. I förslaget yrkas att nuvarande
flyktingavtal ska utökas, att en handlingsplan med konkreta åtgärder ska
utformas som möjliggör ett utökat och förbättrat mottagande samt att
handlingsplanen ska tas fram i samverkan med ideella organisationer.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-05-06.
Medborgarförslag om säkrat och ökat flyktingmottagande i Lunds kommun.

Socialnämnden beslutar
att tjänsteutlåtandet 2015-05-06 utgör socialnämndens svar till
kommunfullmäktige på medborgarförslag om säkrat och ökat
flyktingmottagande.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Folkpartiets skrivelse Förbättra mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn
Dnr SO 2015/0046
Sammanfattning
Folkpartiet liberalerna har lämnat in en skrivelse till socialnämnden med förslag
att uppdra åt förvaltningen att inrätta en referensgrupp för ensamkommande
flyktingbarn i samverkan med berörda nämnder och ideella organisationer samt
att nämnden ska uppdra åt förvaltningen att återapportera resultatet.
Mottagandet av ensamkommande barn ökar och Lunds kommun kommer
troligen att ta emot upp emot 80 barn under 2015. Boende och stöd till barnen
behöver utökas och utvecklas. Samverkan sker idag med berörda nämnder och
ideella organisationer är inblandade i det stöd som ges. Mer behöver och kan
göras och i utvecklingen av detta är det viktigt att alla inblandade samverkar, har
en kunskap om varandra och känner till det som erbjuds.
Att erbjuda berörda samverkanspartners att ingå i en samverkansgrupp kan vara
en väg att gå för att säkra att barnen ska ges bästa förutsättningar.
Rapport om samarbetet för ensamkommande barn bör i så fall vara en del av
flyktingenhetens halvårs- och årsrapporter om flyktingmottagandet.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-05-12
Skrivelse till socialnämnden i Lunds kommun: Förbättra mottagande av
ensamkommande flyktingbarn, 2015-01-30
Socialnämnden beslutar
att låta tjänsteskrivelse 2015-05-12 utgöra svar på Folkpartiet liberalernas
skrivelse till socialnämnden.

Beslut expedieras till:
Folkpartiet liberalerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105
Ramprogram för Lund C - programsamråd
Dnr SO 2015/0073
Sammanfattning
Syftet med ramprogrammet är att klarlägga förutsättningar och ange riktlinjer för
utveckling av hela stationsområdet Lund C, utifrån de förutsättningar och mål
som kommunstyrelsen har fastställt.
Ramprogrammet ska ligga till grund för detaljplanerna för respektive delområde
för att möjliggöra en successiv utveckling av området.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-04-30
Ramprogram för Lund C, 2015-03-15
Socialnämnden beslutar
att som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret översända tjänsteskrivelse 201504-30.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Uppdrag att se över möjligheter till öppna
socialnämndsammanträden
Dnr SO 2015/0034
Sammanfattning
Förvaltningen har i sin utredning kommit fram till att öppna
nämndsammanträden skulle kunna ha vissa positiva effekter på
medborgarinflytandet och därigenom det demokratiska systemet i stort.
Nämndens nuvarande sammanträdeslokal lämpar sig dock inte särskilt väl för
öppna sammanträden, såväl kostnads- som säkerhetsaspekter talar emot en sådan
ordning. Webbsändningar har lyfts fram som ett alternativ till öppna
sammanträden, en sådan ordning är dock behäftad med andra typer av risker.
Förvaltningen anser att nämndens sammanträden även fortsättningsvis bör hållas
stängda för allmänheten och föreslår istället att socialnämnden tillsammans med
förvaltningen håller informationsmöten för kommunens medborgare. På så sätt
bibehålls nämndens arbetsro samtidigt som de positiva följdverkningarna av en
mer öppen beslutsprocess tillvaratas.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-05-06
SO beslut 2015-02-15, § 38
KF beslut 2015-01-29, § 4
KF tjänsteskrivelse 2014-11-04
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden tillsammans med socialförvaltningen en gång 2015 samt en
gång första halvåret 2016 hålla informationsmöten för allmänheten om
verksamhetens innehåll och utveckling
att en utvärdering sker efter första halvåret 2016 samt
att nytt ställningstagande tas angående formen och frekvensen av
informationsmöten därefter.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107
Extra föreningsbidrag 2015
Dnr SO 2015/0056
Sammanfattning
Lokala ideella föreningar och organisationer som bedriver socialt värdefull
verksamhet kan ansöka om hyres- och verksamhetsbidrag från
socialförvaltningen i Lund. Riktlinjer för fördelning bifogas denna
tjänsteskrivelse.
Ordinarie fördelning av bidrag avseende 2015 beslutades vid socialnämndens
möte den 19 november 2014. Från årsskiftet har en ramutökning skett retroaktivt
vilket gjort att föreningarna fått ytterligare möjlighet att ansöka om
föreningsbidrag för 2015. De föreningar som erhöll tilldelning vid ordinarie
fördelning informerades via brev om möjligheten att ansöka om ytterligare
medel. Annonsering har skett i dagspress och information har funnits på
kommunens hemsida.
Sista dag för ansökan om dessa extra medel var den 10 april 2015.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-04-26
SO beslut 2015-03-11, § 64
Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar och organisationer 2011-11-23
Yrkanden
Sven-Bertil Persson (V) yrkar återremiss av ärendet med uppdrag att förtydliga
förvaltningens ställningstagande gällande föreningarna Bryggan Skåne,
Hemlösas Vänner och Stolt i Lund.

Socialnämnden beslutar
att återremittera förslaget med uppdrag att förtydliga förvaltningens
ställningstagande gällande föreningarna Bryggan Skåne, Hemlösas Vänner och
Stolt i Lund.

Beslut expedieras till:
Corinna Reitzig
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 108
Ansökan om medel hos länsstyrelsen - hedersrelaterat
våld och förtryck 2015
Dnr SO 2015/0081
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne län fördelar utvecklingsmedel till förebyggande insatser
mot hedersrelaterat våld och förtryck samt för att motverka att unga blir gifta
mot sin vilja.
Förvaltningen vill söka medel för implementering av metodstödet ”Öppna ögon”
samt kartläggning och omfångsundersökning av hur många barn och ungdomar
som berörs av hedersrelaterade normer och begränsningar i Lund och hur deras
situation uppmärksammas och hanteras på skolorna.

Beslutsunderlag
Ansökan om utvecklingsmedel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat
våld.
Socialnämnden beslutar
att ansöka om 300 000 kr i utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Skåne län för
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 109
Så fungerar Tyck till, socialförvaltningens
förbättringssystem
Dnr SO 2015/0089
Sammanfattning
Tyck till är sedan 2011 en viktig del av socialförvaltningens förbättringssystem.
Tanken är att det ska vara enkelt att höra av oss sig till oss när man har ett
klagomål eller en åsikt, oavsett om du vill ha svar eller föredrar att vara anonym.
De flesta inläggen kommer via länken på våra hemsidor men även klagomål,
beröm och idéer som kommer till kommunens eller förvaltningens brevlådor förs
in i systemet.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-04-15
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 110
Utvärdering av tillståndsenhetens tillsyn
Dnr SO 2015/0078
Sammanfattning
Tillståndsenheten genomför varje år omkring 250 tillsynsbesök i verksamheter
med serveringstillstånd. Tillsynen innebär en kontroll av att verksamheterna
bedrivs i enlighet med de krav som ställs upp i alkohollagen, men är även en
viktig arena för dialog och förebyggande samverkan med restaurangbranschen
och studentorganisationerna.
Tillståndsenheten har under 2013 och 2014 genomfört en enkätundersökning i
syfte att ta reda på hur tillståndshavarna uppfattar den tillsyn som görs.
Enkätfrågorna har utarbetats i samverkan med representanter för
tillståndshavarna för att deras perspektiv av vad som är viktigt vid tillsynen ska
kunna belysas. Det praktiska arbetet med enkäten har utförts av Lotta Green
Dahlberg, först i egenskap av utvecklingsledare på socialförvaltningen, sedan
som fristående konsult.
Enkätresultatet visar att kommunens tillståndhavare är mycket nöjda med det
arbete som tillståndsenheten bedriver. Personalen upplevs som artiga, trevliga
och korrekta. Det finns flera som skriver att tillståndsenheten är välkomna
tillbaka eller som ger uttryck för att enheten är väl sedda för det arbete de
bedriver. Enheten beskrivs också med ord som väldigt välskött och personalen
som kunnig och professionell.
Förbättringsområden som identifieras är att restauranginspektörerna alltid
behöver se till att legitimera sig, något som inte alltid har skett. Vidare önskas en
annan pedagogik kring delgivande av den skriftliga rapporten. En del
tillståndshavare uttrycker att rapporten inte ger så mycket och därför betraktas
som onödig.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-04-17
Hur upplevs tillståndsenhetens tillsynsbesök? Rapport av Lotta Green Dahlberg,
Tapir Utveckling, Green & Toftner AB
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Tillståndsenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 111
Månadsstatistik över försörjningsstödet
Dnr SO 2015/0006
Beslutsunderlag
Månadsstatistik över försörjningsstödet april 2015
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 112
Beläggningsstatistik för Stadsmissionens logiboende
Dnr SO 2015/0002
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Stadsmissionens logiboende april 2015
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 113
Beläggningsstatistik för akutboendet för kvinnor
Dnr SO 2015/0095
Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för akutboendet för kvinnor april 2015
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 114
Anmälningar till socialnämnden 2015
Dnr SO 2015/0013
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-05-12 anmälningar till socialnämnden maj
Socialnämnden beslutar
att de som vill delta i Funktionshinderrådets utbildning Delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga den 24 augusti 2015 ska anmäla dig till
nämndsekreteraren
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 115
Rapportering av delegerade beslut 2015
Dnr SO 2015/0014
Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-05-12 delegerade beslut maj 2015
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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