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Socialnämnden
Plats och tid

Diamanten, Brotorget 1, 2015-12-09 klockan 16.30–20.15.
Ajournering mellan kl 19:40 och kl 19:45

Ledamöter

Sven-Bertil Persson (V), ordförande
Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Peter Fransson (S)
Eva S Olsson (S)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Yumna Ramadan (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)
Mark Collins (L), ersätter Sonja Lindlöf (L)

Ersättare

Anna Gawrys (S), t o m kl 19:45
K Arne Blom (S)
Amanda Bjernestedt (MP)
Martin Stensson (V)
David Liljedahl (C)
Kellemoa Kebede (KD)

Övriga

Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Marie Olsson, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Boel Hansson, nämndsekreterare
Robert Ekholm, t f verksamhetschef
Johan Larsson Boström, enhetschef
Karin Säfström, enhetschef
Christina Schoug, tf enhetschef
Nanna Sundkvist, projektledare
Kerstin Rydkvist Wildt, kommunikatör

Justerare

Agneta Lindskog (KD)

Paragrafer

§ 221-238

Plats och tid för justering Socialförvaltningen, Brotorget 1 den 14 december kl 16:30

Justerare
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Underskrifter
Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Sven-Bertil Persson (V)

Justerare

Agneta Lindskog (KD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2015-12-09

Paragrafer

§ 221-238

Datum då anslaget sätts upp

2015-12-15

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Justerare

Boel Hansson

Utdragsbestyrkande

2016-01-06

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-09

§ 221

Förvaltningen informerar

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
Extra socialnämnd den 21 december 2015 för att besluta om
verksamhetsplan och mål.
Ny ekonomichef börjar den 1 februari.
Den ekonomiska prognosen för 2015 har förbättrats något och resultatet
förväntas bli -29.9 mkr.
De otillåtna husvagnarna på parkeringen vid Källby är borta efter insatser
från polisen. Förvaltningen följer den antagna handlingsplanen.
De första personerna som har haft tidsbegränsade offentligt skyddade
anställningar i två år sägs upp.
Det finns nu en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen och
Delegationen för unga i arbete.
Lägesrapport om flyktingsituationen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-09

§ 222

Remiss angående
socialdepartementets promemoria
Förebyggande och behandling av
spelmissbruk

Dnr SO 2015/0174

Sammanfattning
En promemoria från socialdepartementet gällande förebyggande och
behandling av spelmissbruk har inkommit. Socialnämnden ska yttra sig
inför att kommunstyrelsen sammanställer Lunds kommuns svar till
socialdepartementet under januari 2016.
Promemorian föreslår lagändringar i socialtjänstlagen vilka innebär att
denna lag även kommer att innefatta spel om pengar. Socialförvaltningen
i Lunds kommun instämmer delvis med de förslag som remissen för
fram. Socialförvaltningen anser att det finns ett behov av utökat stöd och
behandling för spelmissbruk. Emellertid förordas det att vissa ändringar
och förtydliganden genomförs i samband med att lagen verkställs den 1
januari 2017. Dessa ändringar berör 1) samverkan mellan huvudmän, 2)
det förebyggande arbetet 2016, 3) behandlingsformer, 4) förebyggande
arbete, 5) metodutveckling, 6) reglering av markandsförning, samt 7) den
föreslagna finansieringsmodellen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse från den 30 november 2015.
Socialdepartementet, Förebyggande och behandling av spelmissbruk, Ds
2015:48.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

tjänsteskrivelse 2015-11-30 utgör socialnämndens yttrande till
kommunstyrelsen angående förebyggande och behandling av
spelmissbruk.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 223

Delrapport av utredning om utökat
mottagande av flyktingar i Lunds
kommun samt förslag om ändrad
inriktning

Dnr SO 2015/0057

Sammanfattning
I delrapporten beskrivs utredningens bakgrund och mål. Därefter beskrivs
förändringar av läget i flyktingmottagandet i Sverige och
projektorganisationen. En ny lag kommer troligen att antas inom kort av
riksdagen och träda i kraft 1 mars 2016. Lagen innebär att en kommun är
skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i
kommunen. Med bakgrund av detta föreslås en förändrad inriktning av
utredningen mot vad kommunens skyldighet innebär enligt lagförslaget
och vilka förutsättningar som krävs utifrån detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-29 delrapport om utökat mottagande av
flyktingar samt förslag om ändrad inriktning
Socialnämnden beslut den 11 mars 2015, § 62.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

socialnämnden beslutar att utredningens inriktning ändras till att
utgå från den nya lagstiftning som förväntas träda i kraft den 1
mars 2016 angående att en kommun är skyldig att efter anvisning ta
emot en nyanländ flykting för bosättning samt det fördelningstal
som kommer att gälla

att

slutrapport lämnas till socialnämnden i mars månad 2016.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 224

Kartläggning av hemlösheten 1
oktober 2015

Dnr SO 2015/0206

Sammanfattning
Den 1 oktober 2015 var 101 vuxna personer, 67 män och 34 kvinnor,
hemlösa i Lund. Det är en ökning med 14 personer från kartläggningen i
april 2015. Antalet inrapporterade hemlösa barn har ökat med fem, – från
29 barn till 34.
Kvinnor - Sammanlagt 34 kvinnor har inrapporterats till kartläggningen
den 1 oktober 2015. Det är en ökning med tre kvinnor jämfört med
föregående mätning. Den vanligaste boendelösningen för kvinnor är
hotell- eller vandrarhemsboende. Gruppen är jämt fördelad över följande
tre kategorier av problemområden social problematik, missbruksoch/eller psykisk problematik samt oklar eller ingen problematik.
Män - Sammanlagt 67 män har inrapporterats till kartläggningen den 1
oktober 2015. Det är vilket är en ökning med elva män jämfört med förra
mättillfället. Den ålderskategori som ökats mest är den mellan 41–50 år.
Den vanligaste boendelösningen för de hemlösa männen är att de
ambulerar mellan olika kortvariga lösningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-19, kartläggning av hemlösheten oktober 2015.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

socialnämnden godkänner ovanstående skrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 225

Uppföljning av handlingsplan för att
minska och motverka hemlösheten i
Lunds kommun 2014-2017

Dnr SO 2015/0207

Sammanfattning
För två år sedan fattades beslut om att anta Handlingsplan för att minska
och motverka hemlösheten i Lunds kommun 2014-2014 Dnr SO
2013/0632. Efter halva perioden presenteras en uppföljning av
handlingsplanen. Handlingsplanen och uppföljningen är gjord av
boendeenheten men omfattar flera förvaltningar och externa
samarbetspartners.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-27 halvtidsuppföljning av
handlingsplan för minska och hemlösheten i Lund 2014-2017.
Handlingsplan för att minska och motverka och hemlösheten i Lunds
kommun 2014-2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna ovanstående uppföljning av Handlingsplan för att minska
och motverka hemlösheten i Lund 2014-2017

att

uppdra åt socialförvaltningen att lämna förslag på revideringar i
Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lund
2014-2017.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 226

Revidering av handlingsplan gällande
arbetet med utsatta EU-medborgare
som vistas i Lunds kommun

Dnr SO 2015/0023

Sammanfattning
De senaste åren har allt fler socialt utsatta EU-medborgare sökt sig till
Sverige och försörjer sig genom tiggeri, spela gatumusik och sälja
gatutidningar. Gruppen är inte homogen. Många saknar dock
boendelösning vid ankomsten och många möter stora svårigheter att ta
sig in på arbetsmarknaden.
Gruppen återfinns även i Lund. En grov uppskattning är att det rör sig om
omkring 75 personer som visats i Lund.
Kommunfullmäktige i Lund fattade den 27 november 2014 beslut om
utökad ram till socialförvaltningen med 700 000 kronor årligen 20152017 gällande bidrag till härbärge för utsatta EU-medborgare.
Socialnämnden fattade den 17 juni 2015 beslut om en handlingsplan för
arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun.
Socialnämnden fattade samtidigt beslut om att handlingsplanen skulle
följas upp vid oktober månads sammanträde 2015.
En uppföljning presenterades vid socialnämndens sammanträde den 14
oktober 2015. Socialnämnden godkände rapporten och beslutade även att
ge socialförvaltningen i uppdrag att ge förslag på en reviderad
handlingsplan utifrån gjorda erfarenheter och socialnämndens
reglemente.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 november 2015.
Socialförvaltningens handlingsplan den 24 november 2011 för arbete
med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

att

godkänna tjänsteutlåtande av den 19 november 2015 med tillägget
att även stycket om evakueringslokaler i handlingsplanen tas bort
samt
uppdra åt förvaltningen att komma med ytterligare revideringar
efter nationella samordnarens rapport.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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§ 227

Idéburet offentligt partnerskap mellan
socialförvaltningen och ideell sektor
gällande natthärbärge för utsatta EUmedborgare

Dnr SO 2015/0148

Sammanfattning
Den 27 november 2014, § 203 fattade kommunfullmäktige beslut om
utökad ram för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år
2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-migranter.
Den 17 juni 2015, § 138 fattade socialnämnden beslut om en
handlingsplan för arbetet med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds
kommun. Handlingsplanen omfattar bland annat samarbetet med ideell
sektor, härbärgesplatser och evakueringsplatser vid särskilda händelser.
Paraplyorganisationen Crossroads Lund inkom den 17 juni 2015 med en
önskan att påbörja en diskussion kring ett idéburet offentligt partnerskap
med Lunds kommun för år 2016.
Socialnämnden beslutade den 16 september 2015, § 175 att ge
socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med ideell sektor utreda
förutsättningarna för ett idéburet offentligt partnerskap gällande insatser
för utsatta EU-medborgare.
Detta ärende beskriver uppdragets genomförande och resultatet i form av
en föreslagen överenskommelse mellan Socialförvaltningen och ideell
sektor genom Crossroads Lund, Hjälp tiggare i Lund och Lunds pastorat.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2015.
Socialförvaltningens förslag till Ideburet Offentligt Partnerskap gällande natthärbärge för utsatta EU-medborgare mellan
Socialförvaltningen i Lund, Crossroads Lund, Hjälp tiggare i Lund samt
Lunds pastorat, den 1 december 2015.
Socialnämndens beslut den 16 september 2015, § 175.
Socialnämndens beslut den 17 juni 2015, § 138
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014, § 203

Yrkanden
Agneta Lindskog (KD) yrkar, i första hand återremiss, och om ärendet
ska avgöras på sammanträdet avslag till förvaltningens förslag.
Sven-Bertil Persson (V) yrkar att ärendet behandlas idag och bifall till
förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (22)
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Beslutsgång
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på de formella
yrkandena om återremiss och finner att nämnden beslutat att ärendet ska
avgöras på sammanträdet.
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på de materiella
yrkande och finner att nämnden besluta att bifalla förvaltningens förslag.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

ge socialdirektören i uppdrag att teckna Ideburet Offentligt
Partnerskap - gällande natthärbärge för utsatta EU-medborgare
mellan Socialförvaltningen i Lund, Crossroads Lund, Hjälp tiggare
i Lund samt Lunds pastorat, den 1 december 2015 för
socialförvaltningen

att

uppföljning av överenskommelsen ska redovisas till nämnden i
enlighet med den ordinarie uppföljningen av överenskommelsen
vid varje hel- och halvårsskifte.

Reservationer
Agneta Lindskog (KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. § 227/01
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation mot beslut i ärende 7 i Socialnämnden 151209 om
Ideburetpartnerskap gällande natthärbärge mellansocialförvaltning och
ideell sektor (Dnr 2015/0148)
Samarbete mellan offentlig förvaltning och ideell sektor är eftersträvansvärd och
oftast positiv. Viktiga skillnader finns emellertid: Kommunala förvaltningar styrs
av lagar och politiska beslut, idedell sektor huvudsakligen av frivilliga krafters
engagemang..
Grunden för reservation:
1. En ideell verksamhet måste ha en viss egen bärighet, dvs dess exixtens
ska inte vara helt beroende av om man får bidrag från det offentliga.
Föreningen måste kunna stå på egna ben, och offentliga bidrag ska utgöra ett
tillskott till verksamheten, men inte vara helt avgörande för den. Om en
förening är helt beroende av offentliga bidrag blir det i realiteten den offentliga
förvaltningen som bedriver ideell verksamhet, vilket är oförenligt med lagen
2. Finansieringen är oklar. Kommunfullmäktige har avsatt 700.000 kr per år i
tre år i form av utökat föreningsbidrag riktat direkt till EU migranterna.
Denna summa har i år redan förbrukats till kostnader för de tjänstemän som
förvaltningen avdelat direkt för arbete med målgruppen. Till detta kommer
beslut om härbärge, och även bidrag riktade till enskilda organisationer som
ingår i Crossroad. Just nu undersöker även andra förvaltningar sina kostnader.
3. Juridisk oklarhet. a) Om kommunen på demokratisk väg ändrar sitt beslut.
blirdå kommunen trots det betalningsskyldig för kontraktsbrott?
b) Det omvända: Har alla de ideella föreningarna som ingår i
paraplyorganisationen Crossroad en sådan långsiktig ekonomisk bärighet att de
inte går i konkurs om de inte klarar sina ekonomiska åtaganden.
4. Är det överhuvudtaget förenligt med lagen att särbehandla en grupp
EU-medborgare jämfört med alla andra EU medborgare? Måste inte
kommunen i så fall hålla härbärgen öppna för alla resande som vill ha
hjälp.
Agneta Lindskog, KD

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-09

§ 228

Bidrag till ideella föreningen Hjälp
Tiggare i Lund

Dnr SO 2015/0197

Sammanfattning
Den 27 november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om en utökad
ram för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015,
2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-migranter.
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund driver sedan början av november 2015
en tillfällig evakueringsplats för utsatta EU-medborgare vid Källby
Camping. Enligt beslut i socialnämnden i oktober 2015 och i en
överenskommelse tecknad mellan socialnämnden och föreningen Hjälp
Tiggare i Lund ska verksamheten pågå till och med januari 2016.
Den ideella föreningen Hjälp Tiggarna i Lund har den 26 november 2015
inkommit med en ansökan om medel till verksamhet på den tillfälliga
evakueringsplatsen vid Källby camping. Ansökan är på sammanlagt
40 000 kronor. Ansökan har kompletterats vid telefonsamtal den 27
november 2015.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-27 bidrag till ideella
föreningen Hjälp Tiggare i Lund

Yrkanden
Peter Fransson (S) begär ajournering och nämnden ajourneras mellan kl
19:40-19:45
Peter Fransson (S) yrkar återremiss för att klargöra finansieringen.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

återremittera ärendet för att klargöra finansieringen.

Beslut expedieras till:
Hjälp Tiggaren i Lund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 229

Fritidspeng till barn i hushåll med
försörjningsstöd

Dnr SO 2015/0199

Sammanfattning
Regeringen föreslår ett avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng i
socialtjänstlagen från och med den 1 januari 2016. Lunds kommun har,
utöver fritidspeng, enligt socialtjänstlagen infört fritidsbidrag för barn
yngre än årskurs 4 samt gymnasiebarn.
I förslaget förespråkas att stödet till barn i ekonomiskt utsatta familjer
istället ska vara utformat så att det möjliggör för barnen att själva välja
hur de ska spendera sin fritid. Från januari 2016 höjs riksnormen med
motsvarande belopp i syfte att förstärka det ekonomiska biståndet för alla
barn. Därutöver höjs bidragen till den kommunala musik- och
kulturskolan samt till barn- och ungdomsidrotten.
Genom de generella förstärkningarna får fler barn än med nuvarande
bidrag ekonomisk förstärkning. Några skäl att i Lunds kommun bevilja
det riktade fritidsbidraget finns inte längre.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-20, fritidspeng till barn i hushåll med
försörjningsstöd.
Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng.

Yrkanden
Mark Collins (L) yrkar, med instämmande av Agneta Lindskog (KD),
återremittera förslaget med uppdrag till förvaltningen
att föreslå alternativa åtgärder som bidrar till att fler barn och unga med
långvarigt ekonomiskt bistånd deltar i organiserade fritidsaktiviteter
att i ovanstående att-sats inkludera barn och unga i familjer som lever
med löneutmätning och barn och unga som lever i familjer med
skuldsanering samt
att låta utvärdera insatsen om fritidspeng för barn och unga med
långvarigt ekonomiskt bistånd.
Sven-Bertil Persson (V) yrkar att ärendet ska avgöras på sammanträdet
och bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation ärende 10
Socialnämnden 2015-12-09

Fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd (Dnr
SO 2015/0199)
En aktiv och meningsfull fritid innebär en grogrund för tillit, nya nätverk,
samspel med andra människor, bättre folkhälsa och respekt för varandra.
Regelbundet deltagande i fritidsaktiviteter blir därför en viktig skyddsfaktor mot
utanförskap. Många föräldrar vill och kan prioritera dessa aktiviteter. Men en
del föräldrar gör andra prioriteringar. Därför är det viktigt att vi antingen har
kvar fritidspengen för barn och unga som lever i långvarigt ekonomiskt bistånd,
eller ett snarlikt system som gör att alla barn har rätt till egen fritid. Dessutom
vill vi att det även ska omfatta barn som lever i familjer med löneutmätning eller
skuldsanering.
Statistik från SCB visar att barn i ekonomiskt utsatta familjer inte i samma
utsträckning som andra barn deltar i organiserade fritidsaktiviteter. Enligt FN:s
konvention om barnets rättigheter ska konventionsstaterna erkänna barnets rätt
till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att
fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
Barn och unga som lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd
(socialbidrag) berättar ofta att de har en ”tom” fritid, och att de inte får komma
med på aktiviteter som andra i klassen gör. Möjligheten att delta i
fritidsaktiviteter kan vara helt avgörande för ett barns känsla av tillhörighet och
gemenskap. Regelbundet deltagande i fritidsaktivitet är en viktig skyddsfaktor
mot utanförskap.

Under tiden Liberalerna satt i Alliansstyret i kommunen och Alliansregeringen
på riksplanet infördes en särskild fritidspeng för barnfamiljer med
försörjningsstöd. Fritidspengen är inte en del av det ekonomiska biståndet utan
en fristående ersättning till hushållet för de faktiska kostnaderna för barnets
fritidsaktiviteter. Pengarna kan alltså inte användas till annat eftersom de är
öronmärkta just till barnens fritid. Detta för att förstärka barnens rätt till fritid.
Med den fritidspeng som Alliansregeringen införde minskar risken att barn ställs
utanför gemenskapen på grund av begränsningar i föräldrarnas ekonomiska
situation, till exempel idrott, simskola, medlemsavgifter etc.
Den rödgröna regeringen har nu slopat denna fritidspeng med argumentet att
fattigare familjer inte ska ”pekas ut”. Det är ett argument som är svårt att förstå
eftersom det viktigaste borde vara att barnen faktiskt får vara med på t.ex.
handbollen eller dansgruppen. Risken är nu stor att pengarna i många fall
används till andra saker. Barnrättsorganisationer såsom Rädda Barnen och
Barnombudsmannen är mycket kritiska till att detta stöd nu tas bort. Såväl
forskning som statistik visar att barn som lever i familjer med långvarig
ekonomisk utsatthet har mindre aktiv fritid. Nu tas nästa steg att slopa detta
viktiga arbete även på lokal nivå.
Liberalerna anser att alla barn har rätt till en fritid och reserverar oss mot
bakgrund av ovanstående till förmån för våra egna yrkanden.

Reservation mot beslut i ärende 10 i Socialnämnden 151209 angående
Fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd (Dnr SO
2015/0199)
Kriistdemokraterna reserverar sig mot nämndens beslut att avskaffa
fritidspengen och instämmer till alla punkter i det yrkande från L om
återremiss av ärendet med trepunktersuppdrag till förvaltningen som
presenterades för nämnden.
Grunden till reservationen: Lunds kommun var föregångare vid införandet
av fritidsbidrag på 2000 kr per år till barn i familjer med långvarigt
försörjningsstöd. Syftet var att möjliggöra för dessa barn att kunna delta i
föreningsliv och andra fritidsintressen och på så sätt få ett mindre torftigt liv,
trots familjernas utsatthet. Genom att inte låta fritidspengen ingå i det
allmänna försörjningsstödet, garanterades att åtgärden riktades direkt till
barnen. Alliansregeringen följde efter och införde ett bidrag på 3000 kr per
barn och år.
Den nytillträdda regeringen S+MP avskaffade bidraget I stället ökas
barnbidraget med 100 kr i månaden för alla barn , samtidigt som man höjer
delar av bidragsnormen. Detta beslut kan inte uppväga förlusten av
fritidsbidraget.
Samtidigt som Folkälsomyndiheten i veckan konstaterat att det finns en
positiv korrelation mellan ungdomars psykiska ohälsa och familjers dåliga
ekonomi, visar tidigare undersökningar att barn i familjer med långvarigt
försörjningsstöd är klart underrepresenterade i organiserade fritidsaktiviteter.
Kristdemokraterna anser att beslutet i Socialnämnden motverkar alla barns
rätt till en aktiv fritid och innebär en nerdragning av det så viktiga preventiva
arbetet med barn och deras uppväxtsvillkor

Agneta Lindskog, KD

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-09

Beslutsgång
Ordförande Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på de formella
yrkandena om återremiss och finner att nämnden beslutar att ärendet ska
avgöras på sammanträdet.
Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Sven-Bertil Perssons (V) yrkande att ärende ska avgöras på
sammanträdet.
Nej, till Mark Collins (L) yrkande om återremiss.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Sven-Bertil Persson (V), Erik Hammarström (MP), Peter Fransson (S),
Eva S Olsson (S), Jenny Sjöö (MP), Yumna Ramadan (FI) Göran Wallén
(M), Dan Ishaq (M) och Mattias Horrdin (C) röstar ja.
Mark Collins (L) och Agneta Lindskog (KD) röstar nej.
Med nio röster mot två röster beslutar socialnämnden i enlighet med
förvaltningens förslag.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

riktat bidrag i Lunds kommun till fritidsaktivitet med upp till 3 000
kr per barn och år upphör från och med 2016.

Reservationer
Mark Collins (L) och Agneta Lindskog (KD) reserverar sig skriftligt mot
beslutet. § 229/01 och § 229/02

Protokollsanteckningar
Mattias Horrdin (C) låter, tillsammans med Göran Wallén (M), Dan
Ishaq, (M), Erik Hammarström (MP) och Sven-Bertil Persson (V),
anteckna till protokollet att de tycker det är olyckligt att regeringen
beslutar om generella insatser som inte säkert gagnar barnen.
Beslut expedieras till:
enhetschef Madeleine Dymling
enhetschef Sven Svantesson
enhetschef Carina Persson
enhetschef Jessica Keding
enhetschef Ann-Charlott Johansson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (22)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-09

§ 230

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM) 2015

Dnr SO 2015/0194

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 2015 har besvarats av 26 enheter där ansvarig enhetschef,
skyddsombud och 1-2 medarbetare har deltagit vid besvarandet.
Resultatet för förvaltningen visar att vi har ett väl fungerande
systematiskt arbetsmiljöarbete, dock med förbättringsmöjligheter.
För att ytterligare höja kvaliteten på vårt systematiska arbetsmiljöarbete
presenteras ett förslag till handlingsplan som tar fasta på behovet av
utbildning av chefer i vad det innebär med delegation av
arbetsmiljöansvaret, att årligen uppdatera oss alla på styrdokumenten för
arbetsmiljöarbetet och att i högre grad dokumentera vad vi gör.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-10, årlig uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete 2015.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna och fastslå den föreslagna handlingsplanen för åtgärder
som avser att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
HR-chef Annika Jonasson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-09

§ 231

Månadsstatistik över
försörjningsstödet

Dnr SO 2015/0006

Beslutsunderlag
Månadsstatistik över försörjningsstödet i november 2015.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-09

§ 232

Anmälningar till socialnämnden

Dnr SO 2015/0013

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-12-02 anmälningar till socialnämnden.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-09

§ 233

Rapportering av delegerade beslut
2015

Dnr SO 2015/0014

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-12-02 anmälan av delegerade beslut.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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