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§ 207
Tema - Ny ledningsorganisation av socialförvaltningens
boenden samt förslag på mål och indikatorer
Verksamhetschef Ricardo Espinoza informerar om ny ledningsstruktur för
socialförvaltningens boenden.
Socialdirektör Annika Pettersson ger tillsammans med enhetschef Johan Larsson
Boström förslag till mål och indikatorer för 2016-2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 208
Förvaltningen informerar
Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
Månadsuppföljning av ekonomin
De utsatta EU-medborgarna
Läget inom flyktingmottagningen
Socialförvaltningens nya temporära organisation

Utredningen om utökat flyktingmottagande beräknas bli klar i februari och
nämnden får en rapport i december

Tillståndschef Annika Landfors informerar om ärendeflödet på tillståndsenheten
Socialnämndens öppna informationsmöte som var planerat för andra halvan av
2015 skjuts upp till början av nästa år

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 209
Handlingsplan för fossilbränslefrihet
Dnr SO 2015/0163
Sammanfattning
Lunds kommun har beslutat att bli en 100 % fossilbränslefri organisation till
2020 (KS § 19, 2010-01-13). Kommunfullmäktige har uppdragit åt
kommunstyrelsen att göra en strategi och handlingsplan för att uppnå detta mål
(KF § 125, 2013-08-29).
Handlingsplanen innehåller en inventering av nuläget som visar hur stor andel av
kommunens energianvändning som är fossilbränslefri i dagsläget, en lista över
de åtgärder som behöver vidtas för att kommunen ska komma så nära målet som
möjligt samt en beskrivning av hur kommunen ska följa upp åtgärderna och
andelen fossilbränslefrihet. Några av åtgärderna inom fordonsområdet har
dessutom fördjupats och presenteras som fordonsriktlinjer.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens remissvar den 4 november 2015 (denna skrivelse)
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslut den 15 september 2015, § 40
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 juni 2015
Handlingsplan för fossilbränslefri kommun 2020 med fordonsriktlinjer,
2015-06-15
Inventering av Lunds kommuns motorfordonsflotta, 2015-06-12
Kommunfullmäktiges beslut 29 augusti 2013, § 125
Kommunstyrelsens beslut den 13 januari 2010, § 19.
Handlingsplan för miljöfordon, KF 2010-05-27.
Socialnämnden beslutar
att tjänsteskrivelse 2015-11-04 utgör socialnämndens remissvar till
kommunstyrelsen angående inkommen skrivelse om inkommen handlingsplan
för fossilbränslefri kommun 2020 med fordonsriktlinjer.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 210
Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med
omnejd
Dnr SO 2015/0154
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till fördjupning av
översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd för samråd.
Förslaget innehåller vision och målbild för planområdets långsiktiga utveckling.
Grundförutsättningen är att området utvecklas mot en hållbarare stad.
Stadsutvecklingen kommer ske etappvis i fyra områden, Öresundsvägen Öst,
Öresundsvägen Väst, Södra Gunnesbo och Norra Värpinge. Stadsomvandlingen
kommer ske med start från Lunds stadskärna och därefter successivt ut mot
Gunnesbo. Förslaget innebär en tidigareläggning i avsnittet mellan Måsvägen
och Bryggaregatan jämfört med Översiktsplan 2010. Den inledande etappen,
Öresundsvägen Öst, beräknas rymma 1900-2200 bostäder, verksamheter samt en
grundskola och två till tre förskolor.
Initialt krävs även trafikåtgärder i Mobiliarondellen. Efter detta följer en stegvis
utveckling av gatunätet innanför Norra Ringen. Dessa åtgärder görs för att
möjliggöra kapacitetsökning för trafiken i området. Kollektivtrafiken, gång- och
cykelstrukturerna förstärks. Utveckling av ett parkstråk med gång-, cykel- och
framtida kollektivtrafik i Bjärredsparkens förlängning är också aktuellt.

Beslutsunderlag
Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejds
samrådsförslag.
Stadsbyggnadskontoret beslut den 20 augusti 2015
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2015
Socialnämnden beslutar
att som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret översända tjänsteskrivelse av den
29 oktober 2015.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll

6

Sammanträdesdatum

2015-11-11

§ 211
Bidrag till ideella föreningar och organisationer 2016,
föreningsbidrag
Dnr SO 2015/0099
Sammanfattning
Lokala ideella föreningar och organisationer som bedriver socialt värdefull
verksamhet kan ansöka om hyres- och verksamhetsbidrag från
socialförvaltningen i Lund. Riktlinjer för fördelning finns som bilaga sist i
handlingen.
Privatpersoner kan ansöka om fondmedel för sjuka och behövande. Lunds
diakoniförening har beviljats medel ur denna fond.
I budgeten för år 2016 avsätts 2 597 000 kronor för ändamålet samt 200 000
kronor till Fontänhusets studentprojekt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av den 21 september 2015, bidrag till ideella föreningar och
organisationer 2016.
Socialnämnden beslutar
att 2 597 000 kronor anvisas i budgeten för 2016 för bidrag till ideella föreningar
och organisationer, varav 1 151 000 kronor beviljas i hyresbidrag och 916 500
kronor i verksamhetsbidrag i enlighet med tjänsteskrivelsen av den 21 september
2015
att bevilja Fontänhuset 200 000 kronor i verksamhetsbidrag för det
Studentprojekt som bedrivs i samarbete med Lunds universitet
att reservera resterande 529 500 kronor för oförutsedda händelser i samhället
under 2016 som kan komma att kräva socialnämndens engagemang via
kommunens föreningar
att Lunds Diakoniförening tilldelas 60 000 kr ur Lunds kommuns samfonder.
Jäv
Erik Hammarström (MP), Amanda Bjernestedt (MP) och Sonja Lindlöf (FP)
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Beslut expedieras till:
Utvecklingssekreterare Corinna Reitzig
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 212
Sammanträdestider för socialnämnden 2016
Dnr SO 2015/0179
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-02, sammanträdestider för socialnämnden 2016.
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden under 2016 ska sammanträda kl 16:30
den 20 januari
den 17 februari
den 16 mars
den 13 april
den 18 maj
den 8 juni
den 17 augusti
den 21 september
den 12 oktober
den 9 november
och den 14 december.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 213
Tillägg till delegationsordningen avseende övriga
ärenden, handläggning av dödsbo
Dnr SO 2015/0180
Sammanfattning
Det finns behov av att göra ett tillägg i socialnämndens delegation flik 22, övriga
ärenden avseende provisorisk förvaltningen enligt 18 kap. 2 § Ärvdabalk
(1958:637).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-02 tillägg till delegation avseende övriga ärenden,
handläggning av dödsbo.
Utdrag ur socialnämndens delegationsordning flik 22.
Socialnämnden beslutar
att lägga till en punkt i socialnämndenens delegation flik 22 punkten 35 och
delegera till handläggare att ombesörja socialnämndens ansvar för provisorisk
förvaltning av dödsbo enligt 18 kap. 2 § Ärvdabalk (1958:637).

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-11

§ 214
Månadsstatistik över försörjningsstödet
Dnr SO 2015/0006
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-02 månadsstatistik över försörjningsstödet i oktober
2015.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 215
Beläggningsstatistik för Stadsmissionens logiboende
Dnr SO 2015/0002
Beslutsunderlag
Stadsmissionens beläggningsstatistik för oktober 2015
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 216
Anmälningar till socialnämnden 2015
Dnr SO 2015/0013
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-03, anmälningar till socialnämnden i november.
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 217
Rapportering av delegerade beslut 2015
Dnr SO 2015/0014
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-03 rapportering av delegerade beslut november 2015
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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