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§1

Tema - IPS inom både socialpsykiatri
och 18-24 år

Camilla Engdahl och Jessica Keding informerar om förvaltningens arbete
med Individual Placement and Support (IPS) en metod för
arbetslivsinriktad rehabilitering.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-24

§2

Förvaltningen informerar

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
Lägestrapport för mottagandet för ensamkommande ungdomar och
omställningen till stödboende, samt om det övriga mottagandet.
Kommunfullmäktigeärendet om att vissa ensamkommande ska få stanna
och planeringen för det.
Bokslut 2017.
Arbetsmiljöverkets inspektionsbesök den 18 januari.
Socialpsykiatrins dag den 25 januari i samverkan med våra brukare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-24

§3

Ekonomi- och verksamhetsplan EVP
2019-2021

Dnr SO 2017/0141

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat om anvisningar och tidplan för strategioch planeringsprocessen. Nämndernas EVP-skrivelser och dialoger med
kommunstyrelsens arbetsutskott under februari och mars utgör underlag
för kommunens prioriteringar, mål och ekonomiska ramar inför EVP
2019-2021.
Innehållet i nämndernas EVP-skrivelser:
Förslag till strategier och konkreta åtgärder och prioriteringar för att
hantera behov av effektiviseringar för att få en budget i balans samt
förbättrad kvalitet. Förändrad lagstiftning eller övriga frågor som
påverkar nämnden samt nämndens behov av investeringar de kommande
åren.

Beslutsunderlag
Socialnämndens missiv för EVP 2019-2021.
Socialnämndens EVP-skrivelse 2019-2021.
Stöd- och serviceplan 2019-2021.
Anvisningar och tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför EVP
2019-2021.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna underlaget till EVP 2019-2021 med stöd- och
serviceplan.

Reservationer
Nita Lorimer (V) reserverar sig mot beslutet § 3/01
Maja Grubelic (FI) reserverar sig mot beslutet § 3/02
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 2018-01-24 § 3/01

Reservation

Socialnämnden i Lunds sammanträde 2018-01-24:

Ärende

Yttrande angående EVP.

Anledningar till min reservation:

Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag mer resurser for
Socialnämndens förfogande. Detta dokument visar med all
önskvärd tydlighet att socialnämnden med den nu föreslagna
budgeten bara kommer att kunna utföra förebyggande arbete i
mycket begränsat omfång. Utan förebyggande arbete får vi nya
problem, ökat lidande för den enskilde och kraftigt ökande
framtida kostnader för kommunens innevånare.

För Vänsterpartiet
Nita Lorimer

Bilaga 2018-01-24 § 3/02

Reservation gällande Socialnämndens underlag för EVP 2019-2021
Förvaltningen har förtjänstfullt med utgångspunkt från de ekonomiska ramar kommunfullmäktige
beslutat sammanställt nämndens EVP-skrivelse. Då denna utgår från effektiviseringskrav på 1% i en
redan underfinansierad nämnd med konstant ökande ansvar som nämnden ensam ansvarar för
ekonomiskt ser vi det inte ansvarsfullt att oreserverat godta denna.
Fi kan inte ställa sig bakom förslag med effektiviseringar som försämrar välfärden oavsett en stor
respekt för förvaltningens ansträngningar att hålla en hög kvalitet och bevara nödvändiga insatser för
kommuninvånare.
En av Socialförvaltningens målbilder i EVP-skrivelsen gäller god ekonomisk hushållning. ”Vi är smarta
och gör aktiva val så att resurserna kommer till störst nytta för medborgarna”. Vi betvivlar inte att
kompetensen finns men aktiva val förutsätter att det alls finns ett handlingsutrymme vilket
effektiviseringar och underfinansierad verksamhet inte ger.
Fi Lund reserverar sig mot förslaget att godkänna förvaltningens skrivelse gällande EVP 2019-2021 då
det inte är realistiskt att verksamheten kan bedrivas med en långsiktig förutsägbarhet, med en rimlig
arbetsmiljö för anställda inom socialförvaltningen eller till kommuninvånarnas bästa med en osäker,
men med största sannolikhet ökande, börda med effektiviseringskrav och utan en realistisk budget.

Maja Grubelic
Ledamot i Socialnämnden

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-24

§4

Motion från Mattias Horrdin (C)
”Förbättra socialsekreterarnas
arbetssituation genom digitalisering”

Dnr SO 2017/0162

Sammanfattning
Mattias Horrdin, centerpartiet, har den 26 oktober inkommit med en
motion till kommunfullmäktige gällande att förbättra socialsekreterares
arbetsförhållande genom digitalisering. Motionen innebär ett förslag till
uppdrag att Lunds kommun påbörjar ett arbete med automatiserad
hantering av försörjningsstöd.

Beslutsunderlag
Motionssvar gällande att förbättra socialsekreterares arbetsförhållande
genom digitalisering daterad 2018-01-11.
Motion från Mattias Horrdin (C) ”Förbättra socialsekreterarnas
arbetssituation genom digitalisering” daterad 2017-10-26.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2018 som
socialnämndens svar till motionen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (19)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-24

§5

Granskning av kommunens arbete
med bemötande och tillgänglighet

Dnr SO 2017/0078

Sammanfattning
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har EY granskat Lunds
kommuns arbete med bemötande och tillgänglighet. Med begreppet
tillgänglighet avses i denna granskning medborgarnas möjlighet att få
kontakt med kommunen via till exempel telefon och e-post.
Granskningen är gjord för att säkerställa ett ändamålsenligt arbete för att
uppnå kommunfullmäktiges mål gällande gott bemötande och hög
tillgänglighet.
Granskningen visar inom socialnämndens på brister inom tillgänglighet
och bemötande samt avsaknad av rutiner och riktlinjer.
Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer utifrån granskningen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens remissvar den 15 januari 2018 (denna skrivelse)
Kommunrevisionens skrivelse 2017-11-17
Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med bemötande och
tillgänglighet, november 2017

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

tjänsteskrivelse den 15 januari 2018 utgör socialnämndens svar till
Lunds kommuns revisorer.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-24

§6

Intern kontroll – Granskningsrapport
2017

Dnr SO 2018/0008

Sammanfattning
Det interna kontrollarbetet är fullgjort i enlighet med handlingsplanen
som antogs av socialnämnden 2017. Kontrollen visar att förvaltningen i
överlag fungerar tillfredsställande i de delar som granskats.
Socialförvaltningens handläggningstider inom de undersökta områdena
är till övervägande del tillfredsställande och utvecklas åt rätt håll.
Budget- och skuldrådgivningen sticker ut med handläggningstider som
överstiger de tidsramar som rekommenderas av konsumentverket.
Mindre avvikelser förekommer inom de övriga två kommungemensamma kontrollmålen om tillbudsrapportering och rutiner för
hantering av rehabilitering och korttidsfrånvaro. HR-enheten har under
2017 utvecklat samarbetet med förvaltningens chefer och tagit fram nya
systemstöd som förväntas ge verksamhetens ledare bättre överblick över
dessa frågor.
Drygt hälften av respondenterna i en enkätundersökning som skickades
till 100 slumpvis utvalda medarbetare ansåg sig ha kännedom om
kommunens riktlinje gällande mutor och korruption. Planerade åtgärder
finns för att göra riktlinjen mer känd inom förvaltningen.
Socialförvaltningens arbete mot missbruk har utvecklats under 2017 och
en ny arbetsprocess har implementerats, granskningen visar att
arbetsprocessen följs i stort även om det brister något i dokumentationen.
Förvaltningen har genomfört ett arbete för att komma till bukt med ett
ökat antal övertidstimmar och ökad andel visstidsanställda. Granskningen
visar att arbetet har gett resultat i form av 42 % färre övertidstimmar och
40 % minskad andel visstidsanställda mellan åren 2016 och 2017.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens missiv den 8 januari 2018.
Intern kontroll – Granskningsrapport 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända granskningen till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-24

§7

Intern kontroll – Handlingsplan 2018

Dnr SO 2018/0009

Sammanfattning
Socialförvaltningen redovisar i detta ärende förslag till kontrollmål för
den interna kontrollen under år 2018. Handlingsplanen bygger dels på de
av Kommunkontoret föreslagna kommungemensamma kontrollmålen,
dels förslag till socialnämndens interna kontrollmål. Representanter för
förvaltningens olika verksamhetsområden samt ekonomi- och HRenheterna har medverkat i arbetet med framtagandet av nya
nämndspecifika kontrollmål.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens missiv den 8 januari 2018.
Intern kontroll – Handlingsplan 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

fastställa socialförvaltningens förslag till handlingsplan för 2018 års
interna kontroll med de redaktionella ändringar som framkommit
under sammanträdet.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-24

§8

Vänsterpartiets skrivelse angående
framtida drift av Piletorp

Dnr SO 2017/0146

Sammanfattning
Förenade Care driver idag ett akutboende i socialförvaltningens lokaler
på Piletorp. Uppdraget att driva verksamheten har föregåtts av en
upphandling och avtalet löper ut 181231. Målgruppen för verksamheten
är för närvarande män och kvinnor i akut hemlöshet med social
problematik, missbruk och/eller psykisk problematik.
Sven-Bertil Persson (V) föreslår i en skrivelse, Dnr SO 2017/0146, att
socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att förbereda ärendet på
så sätt att egen regi kan vara ett alternativ när beslut ska fattas om den
fortsatta driften av Piletorp våren 2018.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2018.
Sven-Bertil Perssons (V) skrivelse angående framtida drift av Piletorp.

Yrkanden
Nita Lorimer (V) yrkar i första hand återremiss av ärendet med uppdrag
att tydligt redogöra för de ekonomiska konsekvenserna och det praktiska
genomförandet för ett eventuellt övertagande av akutboendet Piletorp,
och i andra hand avslag till andra att-satsen.
Göran Wallén (M) yrkar avslag till återremissyrkandet.
Eva S Olsson (S) yrkar, för den socialdemokratiska gruppen och med
instämmande av Göran Wallén (M), Petra Douhane (M), Sonja Lindlöf
(L), Gun Jönsson (C) och Agneta Lindskog (KD), bifall till
förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Eva S Olsson (S) ställer proposition på de formella
yrkandena om återremiss och finner att förslaget om avslag till
återremissyrkandet vunnit bifall.
Omröstning begärs och företas med följande propositionsordning:
Ja, till Göran Walléns (M) yrkande.
Nej, till Nita Lorimers (V) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-24

Eva S Olsson (S), Erik Hammarström (MP), Fredrik Persson (S), Jenny
Sjöö (MP), Göran Wallén (M), Petra Douhane (M), Sonja Lindlöf (L),
Gun Jönsson (C), Agneta Lindskog (KD) röstar ja.
Nita Lorimer (V) och Maja Grubelic (FI) röstar nej.
Med 9 röster mot 2 beslutar socialnämnden att avslå återremissyrkandet
och ärendet ska avgöras på sammanträdet.
Ordföranden Eva S Olsson (S) ställer proposition på de materiella
yrkandena och finner att nämnden beslutat att bifalla förvaltningens
förslag.
Omröstning begärs och företas med följande propositionsordning:
Ja, till Eva S Olsson (S) m fl. yrkande.
Nej, till Nita Lorimers (V) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Eva S Olsson (S), Erik Hammarström (MP), Fredrik Persson (S), Jenny
Sjöö (MP), Göran Wallén (M), Petra Douhane (M), Sonja Lindlöf (L),
Gun Jönsson (C), Agneta Lindskog (KD) röstar ja.
Nita Lorimer (V) och Maja Grubelic (FI) röstar nej.
Med 9 röster mot 2 beslutar socialnämnden att bifalla förvaltningens
förslag.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

låta tjänsteskrivelsen utgöra svar på Sven-Bertil Perssons (V)
skrivelse

att

ge socialförvaltningen i uppdrag att förlänga befintligt avtal
avseende driften av akutboendet Piletorp med 1 år enligt optionen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-24

§9

Redovisning av verksamhet med
personligt ombud 2017 samt ansökan
för 2018

Dnr SO 2017/0167

Sammanfattning
Verksamheten personligt ombud bedrivs av Stiftelsen PO Skåne på
uppdrag av socialnämnden efter att verksamheten upphandlats.
Inför 2017 var kön till personligt ombud lång och den har kortats ner
genom att ett fjärde ombud anställts och under året har en ny tjänst,
brukarinflytandesamordnare (BISAM) upphandlats.
Socialnämnden redovisar 2017 års verksamhet för Länsstyrelsen genom
att översända PO-Skånes verksamhetsberättelse samt ansöker om medel
till 4 personliga ombud för 2018.

Beslutsunderlag
Missiv 2018-01-16.
Ansökan om medel till PO-verksamhet 2018.
PO-Skånes verksamhetsberättelse personligt ombud år 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna ansökan för 2018 och redovisningen för 2017 av
verksamheten med personligt ombud samt översända dessa till
länsstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-24

§ 10

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet

Dnr SO 2018/0004

Sammanfattning
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av ett antal frågor utifrån
Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1)
som i år har besvarats i socialförvaltningens samtliga 41 APT-grupper.
På varje samverkansnivå har rapport för varje verksamhetsområde
redovisats, för att därefter redovisa resultatet för hela förvaltningen på
central samverkan. På socialförvaltningen genomfördes enkäten den 13
september – den 31 oktober 2017.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2017.
Webbenkät årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för
Socialförvaltningen 2017.
Årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2017 samt
handlingsplanen för det fortsatta arbetet.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-24

§ 11

Månadsstatistik över
försörjningsstödet 2018

Dnr SO 2018/0001

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 januari 2018,
månadsstatistik över försörjningsstödet i december 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-24

§ 12

Månadsstatistik över
flyktingmottagningen 2018

Dnr SO 2018/0002

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari 2018, månadsstatistik
över flyktingmottagningen december 2017

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-24

§ 13

Beläggningsstatistik för Piletorps
akutboende

Dnr SO 2018/0003

Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende för december 2017

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-24

§ 14

Anmälningar till socialnämnden

Dnr SO 2018/0010

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 januari 2018, anmälningar
till socialnämnden.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-24

§ 15

Redovisning av delegerade beslut

Dnr SO 2018/0007

Beslutsunderlag
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2017-12-01 - 2017-12-31
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2017-12-01 2017-12-31
Tillståndsenhetens beslut 2017-12-01 - 2017-12-31
Beslut om att få ta del av sekretessbelagda handlingar i forskningssyfte
Dnr SO 2017/0202.
Beslut om undantag från regeln om flygresor till Stockholm 2017

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegerade beslut under december
2017.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (19)

