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§ 51

Tema - Våld i nära relationer

Kerstin Holmberg, kvinnofridsamordnare informerar om Lunds
kommuns arbete mot våld i nära relationer.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Förvaltningen informerar

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
Budgetdagen för nämndsledamöter den 21 mars i Arenan.
Tiden hos kommunstyrelsens arbetsutskott för utveckling av ekonomioch verksamhetsplan n för flyktingmottagningen är flyttad till de 3 april.
Fortsatt förseningar avseende boendemoduler för flyktingmottagningen.
Information på Kommunförbundet Skåne om Tillitsdelegationens arbete.
Eva Olsson representerar Skåne på SKL-konferens om missbruk i april.
18 april är det planeringsdag för socialnämnden.
Sedan årsskiftet är förutsättningarna för beredskapen förändrade då
samtalen kopplas via 112.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-14

§ 53

Ekonomisk månadsrapport 2018

Dnr SO 2018/0039

Sammanfattning
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 17,5 mnkr, varav 10,5
mnkr finns inom kommunfinansierade verksamheter och 7 mnkr inom
flyktingverksamheten. Tolkförmedlingen och Tillståndsenhetens
ekonomier är i balans. Nämndens underskott i bokslutet 2017 var 47,9
mnkr, fördelat på 7,4 mnkr inom kommunfinansierade verksamheter och
41,3 mnkr inom verksamhetsområde Flykting.
Prognostiserat underskott för kommunfinansierade verksamheter är ett
netto av underskott för externt köpt vård på 20 mnkr, överskott för
försörjningsstöd (utbetalningar) på 8 mnkr och ett överskott från
personalkostnader på 3 mnkr. Prognostiserat underskott inom
flyktingverksamheten är ett netto av underskott inom delverksamheten
Ensamkommande barn på 27 mnkr och överskott inom delverksamheten
Nyanlända vuxna och familjer på 20 mnkr.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 februari 2018,
månadsrapport februari.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-03-14

§ 54

Remiss i ärende ”Motion från HansOlof Andersson (SD) m.fl. om att
beivra bidragsbrott bland
ensamkommande barn som har
åldersuppskrivits

Dnr SO 2018/0012

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson, Bo Kjellberg och Christoffer Brinkåker
Sverigedemokraterna, har den 20 december 2017 inkommit med en
motion till kommunfullmäktige som i korthet innebär att socialnämnden
ska polisanmäla de ensamkommande barn som av migrationsverket fått
sin ålder uppskriven till 18 år eller mer, eftersom dessa kan ha gjort sig
skyldiga till bidragbrott samt att de personer som ljugit om sin ålder i
asylprocessen och hävdat att de varit under 18 år, ska bli
återbetalningsskyldiga för de bidrag de tillskansat sig på felaktiga
grunder.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2018.
Motion från Hans-Olof Andersson, Bo Kjellberg och Christoffer
Brinkåker Sverigedemokraterna; ” Motion om att beivra bidragsbrott
bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits” daterad 201712-20

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelse den 4 mars 2018 som socialnämndens
svar till motionen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Ansökan om utvecklingsmedel till
verkningsfulla förebyggande insatser
mot mäns våld mot kvinnor

Dnr SO 2018/0037

Sammanfattning
Utifrån Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot
kvinnor utlyser Länsstyrelsen Skåne utvecklingsmedel för 2018 i enlighet
med deras regleringsbrev för 2018. Länsstyrelsen Skåne inbjuder
kommuner, myndigheter och ideella organisationer att söka medel för att
förebygga mäns våld mot kvinnor.
Enligt regeringen ska särskild prioritet ges till att främja utvecklingen av
verkningsfulla åtgärder för att förhindra att våld utövas, inklusive
återfallsprevention. En utgångspunkt är att våld ska förebyggas med
fokus på våldsutövare och maskulinitetsnormer. Länsstyrelsen kommer
att prioritera utveckling och spridning av universella förebyggande
insatser mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, inklusive
våld i ungas partnerrelationer och våld i en hederskontext.
Kriscentrum söker medel till projektet Enkel och effektiv
aggressionskontroll, som syftar till att ge utövare av våld redskap och
motivation att uppnå föreändring, färdighet och förståelse för vidden av
sitt, och närståendes, problem.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens missiv den 6 mars 2018.
Ansökan om utvecklingsmedel till verkningsfulla förebyggande insatser
mot mäns våld mot kvinnor.
Bilaga med budget för medfinansiering av Socialförvaltningen i Lunds
kommun

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna ansökan till Länsstyrelsen i Skåne för insatsen ”Enkel
och effektiv aggressionskontroll” och de ansökta medlen om 86
000 kr.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Åtgärdsplan för att minska antalet
hemlösa barn i Lunds kommun

Dnr SO 2018/0038

Sammanfattning
Enligt beslutad handlingsplan för att minska och motverka
hemlöshet2018-2022 ska hemlösheten i Lund kartläggas genom
mätningar. Från och med 2008 har årliga kartläggningar gjorts och
redovisats för socialnämnden. Den 1 oktober 2017 visade kartläggningen
att antalet hemlösa barn ökat från 22 till 43. Detta föranledde att
socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en
åtgärdsplan i syfte att minska antalet hemlösa barn.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2018.

Yrkanden
Göran Wallén (M) yrkar, med instämmande av Petra Douhane (M),
Ursula Savonius (L), David Liljedahl (C) och Agneta Lindskog (KD) att
fjärde punkten ”att utreda förutsättningarna för att ge Lundafastigheter i
uppdrag att köpa in större fastigheter för att tillgodose det behov som
stora familjer med många barn har gällande rum och kvadratmeter”
lyfts ut förslaget.
Sven-Bertil Persson (V) yrkar, med instämmande av Eva S Olsson (S),
Amanda Bjernestedt (MP), Fredrik Persson (S), Jenny Sjöö (MP) och
Maja Grubelic (FI), bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Göran Wallén (M) begär ajournering och mötet ajourneras kl 18:3018:40.
Ordföranden Eva S Olsson (S) ställer proposition på yrkandena
och finner att Sven-Bertil Perssons (V) m.fl. förslag vunnit bifall.
Votering begärs om företas med följande propositionsordning:
Ja, till Sven-Bertil Perssons (V) m.fl. yrkande.
Nej, till Göran Walléns (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Eva S Olsson (S), Amanda Bjernestedt (MP), Fredrik Persson (S), Jenny
Sjöö (MP), Sven-Bertil Persson (V) och Maja Grubelic (FI) röstar ja.
Göran Wallén (M), Petra Douhane (M), Ursula Savonius (L), David
Liljedahl (C) och Agneta Lindskog (KD) röstar nej.

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (26)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-14

Med 6 röster mot 5 vinner Sven-Bertil Perssons (V) m.fl. yrkande bifall.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna åtgärdsplan för att minska antalet hemlösa barn i Lunds
kommun.

Reservationer
Den borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (26)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-14

§ 58

Ändring i anvisningarna gällande
ekonomiskt bistånd avseende
ungdomars inkomster av feriearbete

Dnr SO 2018/0033

Sammanfattning
Enligt gällande anvisningar påverkar inte ungdomars inkomster av
feriearbete familjens försörjningsstöd om de är hemmaboende och ej
heller om ungdomarna bor hemifrån och uppbär försörjningsstöd.
Förslaget innebär att ovannämnda ska gälla inkomster från av Lunds
kommun anordnad sommarpraktik. Inkomster från övrigt feriearbete ska
hanteras enligt gällande delegation med jobbstimulans för de som
uppfyller kriterierna.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

antaga föreslagen ändring i anvisningarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Dokumenthanteringsplan för
tillståndsenheten

Dnr SO 2018/0026

Sammanfattning
Enligt punkt 8 i arkivreglemente för Lunds kommun, senast antaget av
kommunfullmäktige 2015-04-23 § 78, ska varje myndighet upprätta en
dokumenthanteringsplan som sedan ska ses över minst vartannat år för
att säkerställa aktualitet.
Tillståndsenhetens nu gällande dokumenthanteringsplan beslutades av
socialnämnden 2013-02-13, ändrades senast 2015-01-12, och är i behov
av revidering. Tillståndsenheten har utarbetat förslag till ny
dokumenthanteringsplan som är grundligare och processorienterad, i
enlighet med beslut av kommunstyrelsen.
Socialnämnden föreslås anta förslag till dokumenthanteringsplan för
tillståndsenheten.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 februari 2018 med tillhörande
förslag till dokumenthanteringsplan.
Tillståndsenhetens nu gällande dokumenthanteringsplan, beslutad av
socialnämnden den 13 februari 2013, § 28, senast ändrad 2015-01-12.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

anta förslag till dokumenthanteringsplan för tillståndsenheten

Beslut expedieras till:
Stadsarkivet
Tillståndsenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Rapport om Kvarbo 2017

Dnr SO 2018/0035

Sammanfattning
Kvarbos verksamhet består idag av uppsökande arbete gentemot hemlösa
personer och av förebyggande arbete med hushåll som riskerar sitt
boende på grund av hyresskulder, störningar eller sanitära olägenheter.
Kvarbo bedriver också ett uppföljande arbete.
Inkomna uppsägningar på grund av hyresskulder har minskat sedan 2016
medan antalet ärenden rörande störningar och sanitära olägenheter har
ökat med ett. Försörjningsstödskostnaderna för hyresskulder har ökat.
Socialförvaltningen har inte beviljat några kostnader till sanering under
2017.
Antalet avhysningar är detsamma som under föregående år. Enligt
uppsatt mål ska inga barnfamiljer vräkas i Lunds kommun, och under
2017 har detta mål uppnåtts.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna rapport om Kvarbo 2017.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Rapport om boendeenhetens
verksamhet riktad mot hushåll som
beviljats bistånd i form av boende på
hotell/vandrarhem eller härbärge
under 2017

Dnr SO 2018/0036

Sammanfattning
118 hushåll har beviljats hotell/vandrarhemsboende under 2017, vilket är
en ökning med 23 hushåll jämfört med 2016. De totala kostnaderna för
hotell/vandrarhemsboende inklusive kostnader för våldsärenden och
externa placeringar på kvinnojourer är 13 197 652 kronor och har ökat
med 1 947 485 kronor. 85 personer beviljades bistånd på härbärget
Piletorp.
Antalet hushåll som boendeenheten haft kontakt med gällande det
förebyggande arbetet för att minska och motverka hemlöshet har varit 13
fler än föregående år.
Under 2017 har socialsekreterarna på boendeenheten hjälpt totalt 83
hushåll från hotell/vandrarhem och Piletorp till att erhålla annan varaktig
boendelösning. Hotell/vandrarhemskostnaderna hade kunnat vara ännu
högre om inte dessa tjänster funnits. Med stöd från socialsekreterarna kan
de flesta ta sig in på den öppna bostadsmarknaden.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna rapport om boendeenhetens verksamhet riktad mot
hushåll som beviljats bistånd i form av hotell/vandrarhemsboende
eller härbärge under 2017.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Patientsäkerhetsberättelse 2017

Dnr SO 2018/0034

Sammanfattning
Största utmaningen under 2017 var att samtliga sjuksköterskor inom
verksamhetsområde Socialpsykiatri sade upp sig under våren 2017. Det
ledde till att personal med sjuksköterskelegitimation på andra
befattningar inom Socialpsykiatrin har fått utföra sjuksköterskeuppgifter,
samt att hyrsjuksköterskor fått gå in i delar av verksamheten. Det har haft
betydelse för kontinuiteten och stödet till föreståndare och annan
personal på Socialpsykiatrins särskilda boenden. Det har också inneburit
mindre resurser på att utveckla patientsäkerhetsarbetet. Istället har
ansträngningar gjorts för att stärka organisationen för att kunna hantera
situationen. Det har bland annat skett genom att man har prioriterat vad
sjuksköterskorna ska göra, och att vissa arbetsuppgifter lagts på
föreståndarna.
Det har varit en ökning i antalet avvikelser för 2017. 189 avvikelser
rapporterades 2017 mot 141 avvikelser 2016. Det är emellertid svårt att
använda sig av antalet avvikelser som en måttstock på ökad eller minskad
patientsäkerhet, då flera andra faktorer påverkar om avvikelser skrivs.
Exempel på sådana faktorer kan vara kunskapsnivå hos personalen eller
om några brukare av olika skäl får en ökad fallrisk.
Fallrapporter och missade läkemedel är de vanligaste avvikelserna inom
socialförvaltningens särskilda boenden. Där är det ingen förändring från
tidigare år, och är också de avvikelser som är vanligast förekommande i
kommunala verksamheter.1
Under 2017 har en avvikelse berört en händelse där en brukare skadat sig
allvarligt. Utredningen har visat att det inte rört sig om brister i
verksamheten. Lex Maria-anmälan har därför inte varit befogad.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2018
Patientsäkerhetsberättelse 2017.

Beslut
Socialnämnden beslutar

Justerare

att

lägga Patientsäkerhetsberättelse 2017 till handlingarna samt

att

begära att få en rapport om åtgärder för förbättrad
läkemedelshantering om 6 månader.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-14

Beslut expedieras till:
MAS
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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§ 63

Månadsstatistik över
försörjningsstödet 2018

Dnr SO 2018/0001

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2018, månadsstatistik
över försörjningsstödet i februari 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Månadsstatistik över
flyktingmottagningen 2018

Dnr SO 2018/0002

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2018, månadsstatistik
över flyktingmottagningen i februari 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Beläggningsstatistik för Piletorps
akutboende

Dnr SO 2018/0003

Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende i februari 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
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2018-03-14

§ 66

Anmälningar till socialnämnden

Dnr SO 2018/0010

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018, anmälningar till
socialnämnden.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
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2018-03-14

§ 67

Redovisning av delegerade beslut

Dnr SO 2018/0007

Beslutsunderlag
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2018-02-01-2018-02-28.
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2018-02-012018-02-28.
Tillståndsenhetens beslut 2018-02-01-2018-02-28.
Ordförandebeslut den 26 februari 2018 om yttrande över Kulturpolitiskt
program. Dnr SO 2017/0190.
Ordförandebeslut den 5 mars 2018 om upphandling av tjänsten personligt
ombud. Dnr SO 2018/0020.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegerade beslut under februari 2018.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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