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§ 174

Barnets bästa - utbildning

I Barnets bästa - Lunds kommuns strategi för att stärka barnets rättigheter
framgår det att beslutsfattare ska ha kunskap om barnets rättigheter och
förtroendevalda kontinuerligt ska erbjudas kompetensutveckling i
barnkonventionen barnrättsfrågor, förhållningssätt och metoder.
Utvecklingsstrateg Nisse Wessberg och enhetschef Christina Schoug
håller i utbildningen i Barnets bästa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-20

§ 175

Förvaltningen informerar

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
Inbrottet i Kristallen.
Ekonomi och delårsbokslut
Socialchefsdagarna i Östersund
Påminnelse om nämndens planeringsdag den 25 oktober
Incident på Långa längan
Cecilia Greves slutkonferens om den social barn- och ungdomsvården
Flyktingmottagningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 176

Val av ledamot i socialnämndens
myndighetsutskott

Dnr SO 2017/0137

Yrkanden
Ordföranden Eva S Olsson (S) föreslår att Ann-Louise Levau (S) utses
till ledamot i socialnämndens myndighetsutskott.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

utse Ann-Louise Levau (S) till ledamot av socialnämndens
myndighetsutskott till och med utgången av år 2018.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-20

§ 177

Delårsrapport per den 31 augusti 2017

Dnr SO 2017/0104

Sammanfattning
Socialnämndens delårsrapport är upprättad i enlighet med kommunens
riktlinjer. Rapporten är uppställd enligt kommunens mall, som anger
rapportens upplägg, dispositioner och rubriker.
Delårsrapporten innehåller redogörelse för händelser av väsentlig
betydelse, uppföljning av nämnden utvecklingsmål och särskilda
uppdrag, ekonomi, personal och miljö.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 september 2017.
Delårsrapport augusti 2017 socialnämnden.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna delårsrapport augusti 2017 och överlämna densamma till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-20

§ 178

Remiss avseende reglering av
alkoglass m.fl. produkter
(SOU2017:59)

Dnr SO 2017/0122

Sammanfattning
Socialdepartementet har utsett Lunds kommun till remissinstans
avseende delbetänkandet SOU 2017:59 gällande reglering av alkoglass
m.fl. produkter. Kommunstyrelsen har överlämnat remissen till
socialnämnden för handläggning och besvarande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-09-12
Yttrande 2017-09-12
SOU 2017:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

besvara remissen gällande Reglering av alkoglass m.fl. produkter
(SOU 2017:59) i enlighet med Yttrande 2017-09-12.

Beslut expedieras till:
Socialdepartementet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-20

§ 179

Kommunens uppdrag enligt lag om
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt ändring i
socialnämndens reglemente samt
ändring av tillståndsenhetens
tillsynsavgifter.

Dnr SO 2017/0136

Sammanfattning
Den 1 juli 2017 trädde lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare i kraft. Enligt lagen ges landets kommuner från och
med den 1 juli 2017 i uppgift att ta emot anmälningar från näringsidkare
om försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare till
konsumenter och att genom tillsyn kontrollera att näringsidkaren följer de
krav som ställs på handeln. Kommunen ges möjlighet att ta ut en avgift
för tillsynen. Socialnämnden har redan idag en uppbyggd
tillsynsorganisation som omfattar näringsställen med försäljning av
folköl, tobak och receptfria läkemedel. Det framstår därför som effektivt
att ansvaret för tillsynen över handeln med elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare åläggs socialnämnden och samordnas med den
tillsyn nämnden redan idag bedriver hos kommunens näringsidkare.
Samordningsvinsterna innebär också att avgifterna för kontrollen enligt
den nya lagstiftningen kan hållas lägre än om varje tillsynsinsats hos
näringsidkaren skulle finansieras för sig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-09-12 med bilaga

Beslut
Socialnämnden beslutar

Justerare

att

hemställa att kommunfullmäktige beslutar

att

uppdra åt socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter
enligt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare,

att

fastställa tillsynsavgifter vid försäljning av folköl, tobak, receptfria
läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i
enlighet med socialnämndens förslag att gälla från tidpunkten för
fullmäktiges beslut, samt

Utdragsbestyrkande
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att

vidta de ändringar i socialnämndens reglemente som framgår av
bilaga.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-20

§ 180

Reviderade föreskrifter om
behörighetskrav att utföra vissa
arbetsuppgifter i social barn- och
ungdomsvård

Dnr SO 2017/0123

Sammanfattning
Sedan mitten av 2014 finns det lagstadgade behörighetskrav för
utförandet av vissa arbetsuppgifter inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Socialstyrelsen har i samband med lagens ikraftträdande
utfärdat föreskrifter som specificerat vilka krav som ställs på
beslutsfattare. Myndigheten föreslår nu ändringar i detta regelverk som
innebär att de formella utbildningskraven luckras upp.
Lunds kommun menar att steget från relativt detaljerade krav på specifikt
kursinnehåll till omnämnandet av fyra ämnesområden med viss bredd är
lite väl långt.
Kommunen hade gärna sett att Socialstyrelsens förslag även innefattade
ett system för validering, att någon central aktör tar ansvar för
bedömningen av vilka högre studier som bör anses ge erforderlig
kompetens för arbetsuppgifternas utförande.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 september 2017 dnr SO
2017/0123.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra
vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård SOSFS
2014:7
Socialstyrelsens konsekvensutredning den 2017-07-11 dnr 17982/2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelse av den 12 september 2017 som Lunds
kommuns remissvar till Socialstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Socialstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 181

Kompletterande föreningsbidrag till
Lovara

Dnr SO 2017/0116

Sammanfattning
Lokala ideella föreningar och organisationer som bedriver socialt
värdefull verksamhet kan ansöka om hyres- och verksamhetsbidrag från
socialnämnden i Lund för år 2017. Nämnden fattade beslut kring bidrag
den 9 januari 2017 § 2 för år 2017. I det ärendet beslutades att
hyresbidraget till föreningen Lovara skulle utbetalas i ett första skede för
nio månader eftersom det framkommit att hyresförhållandet som
föreningen har skulle kunna förändras. Det har därefter framkommit att
föreningen Lovara har ett hyreskontrakt som gäller året ut. Ärendet
innefattar ett förslag till beviljande av resterande tre månaders
hyresbidrag för år 2017.

Beslutsunderlag
Bidrag till föreningen Lovara för år 2017, daterad 2017-09-10 (denna
skrivelse)
Protokoll socialnämnden 2016-11-09, § 160
Tjänsteskrivelse bidrag till föreningar och ideella organisationer 2017,
daterad 2016-09-27

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

bevilja föreningen Lovara 53 000 kronor i hyresbidrag för år 2017.

Beslut expedieras till:
Föreningen Lovara
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 182

Månadsstatistik över
försörjningsstödet

Dnr SO 2017/0008

Beslutsunderlag
Månadsstatistik över försörjningsstödet i augusti 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-20

§ 183

Månadsstatistik över
flyktingmottagningen

Dnr SO 2017/0009

Beslutsunderlag
Månadsstatistik över flyktingmottagningen i augusti 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-20

§ 184

Månadsstatistik för Förenade Cares
logiboende

Dnr SO 2017/0010

Beslutsunderlag
Månadsstatistik för Förenade Cares logiboende i augusti 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 185

Anmälningar till socialnämnden

Dnr SO 2017/0007

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 september 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 186

Redovisning av delegerade beslut

Dnr SO 2017/0006

Beslutsunderlag
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2017-08-01 - 2017-08-31.
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2017-08-01 2017-08-31.
Tillståndsenhetens beslut 2017-08-01 - 2017-08-31.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut fattade under augusti
2017.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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