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§ 112

Tema-Hedersrelaterat våld och
förtryck – socialförvaltningens
uppdrag

Kvinnofridsamordnaren Kerstin Holmberg informerar, tillsammans med
enhetscheferna inom verksamhetsområde Barn unga och familjestöd
Nina Bergfors och Sara Pettersson, om hur socialförvaltningen arbetar
mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 113

Förvaltningen informerar

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
Lund är ett steg närmre en Familjecentral.
Ett större antal bostäder för nyanlända kommer att vara inflyttningsklara
under sommaren och hösten.
Kommunfullmäktige har beslutat om en ny bostadsorganisation.
Kommunfullmäktige har beslutat att utöver S/MP budgetförslag öka
socialnämnden ram med 7 mkr för arbetet med ensamkommande barn.
En brukarundersökning har gjorts på HVB/Stödboende för
ensamkommande barn.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 114

Ekonomisk månadsrapport

Dnr SO 2018/0039

Sammanfattning
Socialnämndens prognos visar ett underskott på 17,3 mnkr vilket är 0,2
mnkr bättre än tidigare prognoser. I prognosen ingår åtgärder för att
minska årets underskott.
Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam bostadsorganisation
för kommunen. Beslutet innebär bland annat att kommunbidraget som
gäller bostäder för sociala behov, överförs från socialnämnden till
servicenämnden. Justeringen är inte utförd än. I överenskommelse med
servicenämnden ingår bostäder för sociala behov oförändrat i
socialnämndens månadsrapport för maj.
Prognos för kommunfinansierade verksamheter är -13,3 mnkr (externt
köpt vård -20, försörjningsstöd +5,2 mnkr). Prognos för
Flyktingverksamheten är -4 mnkr (delverksamheten Ensamkommande
barn -24 mnkr och delverksamheterna Nyanlända vuxna och familjer
samt Genomgångslägenheter + 20 mnkr). Notera: att
flyktingverksamheten tilldelas lägenheter är en förutsättning för att
socialnämnden snabbt ska nå en ekonomi i balans. Tolkförmedlingens
och Tillståndsenhetens ekonomier är i balans.
Sökta, men ännu inte erhållna, statsbidrag från Migrationsverket uppgår
till 53,1 mnkr (30,8 mnkr avser 2018).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 14 juni 2018

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 115

Val av ledamot i socialnämndens
myndighetsutskott

Dnr SO 2018/0088

Yrkanden
Göran Wallén (M) föreslår att Ursula Savonius (L) utses till ledamot av
socialnämndens myndighetsutskott.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

utse Ursula Savonius (L) att efterträda Sonja Lindlöf (L) som
ledamot av socialnämndens myndighetstutskott till utgången av
2018.

Beslut expedieras till:
Sonja Lindelöf
Ursula Savonius
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 116

Svar på skrivelse till socialnämnden Arbete istället för bidrag

Dnr SO 2018/0067

Sammanfattning
Moderaterna och Liberalerna i Lund har den 17 april inkommit med en
skrivelse som syftar till att ambitionerna kring försörjningsstödet ska
höjas. Höjningen föreslås ske genom ett stärkt politiskt mål om att minst
50 % av de som har försörjningsstöd ska ha egen försörjning inom tolv
månader.
Ärendet innehållet ett svar på skrivelsen.

Beslutsunderlag
Arbete istället för bidrag, inkommen skrivelse 2018-04-17.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juni 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelse från den 5 juni 2018 som
socialnämndens svar.

Protokollsanteckningar
Göran Wallén (M) låter, med instämmande av Dan Ishaq (M), Sonja
Lindlöf (L) och Gun Jönsson (C) anteckna till protokollet att vi anser det
är av vikt att socialnämnden i framtiden ger socialförvaltningen i uppdrag
att föreslå konkreta åtgärder för att minska försörjningsstödet inom
förvaltningen.
Erik Hammarström (MP) låter, med instämmande av Ann-Louise Levau
(S), Sven-Bertil Persson (V), Maja Grubelic (FI), anteckna till protokollet
att förvaltningen har under innevarande mandatperiod redan en mycket
hög ambitionsnivå, grundat i socialtjänstlagens mål att ge rätt stöd till
100 % av våra brukare utifrån deras behov och möjligheter.
Beslut expedieras till:
Moderaterna
Liberalerna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 117

Stärk kvinnornas roll - ändra normen i
utbetalningen av försörjningsstödet till
kvinnan i hushållet

Dnr SO 2018/0057

Sammanfattning
Moderaterna i Lund har den 14 mars inkommit med en skrivelse som
syftar till att framtida utbetalningar av försörjningsstöd utbetalas till
kvinnan i hushållet som norm.
Ärendet innehållet ett svar på skrivelsen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juni 2018.
Stärk kvinnornas roll – ändra normen i utbetalningen av
försörjningsstödet till kvinnan i hushållet 2018-04-13.

Yrkanden
Erik Hammarström (MP) yrkar, med instämmande av Ann-Louise Levau
(S), Fredrik Persson (S), Shahad Lund (MP), Sven-Bertil Persson (V),
Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Sonja Lindlöf (L) och Gun Jönsson
(C), tillägg med:
att uppdra åt förvaltningen att bevaka utvecklingen av utbetalning av
försörjningsstöd på riksnivå och återrapportera till nämnden i november.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelse från den 7 juni 2018 som
socialnämndens svar till Moderaterna samt

att

uppdra åt förvaltningen att bevaka utvecklingen av utbetalning av
försörjningsstöd på riksnivå och återrapportera till nämnden i
november.

Protokollsanteckningar
Ann-Louise Levau (S) låter anteckna till protokollet att
socialdemokraterna vill att normen i utbetalningen av försörjningsstöd
ska ändras på så vis att den utbetalas till den person som har ansökt om
det, samt att det fördelas lika mellan parterna i ett hushåll med två vuxna
personer oavsett kön.
Maja Grubelic (FI) låter, med instämmande av Sven-Bertil Persson (V),
anteckna till protokollet att för att förändra maktstrukturer och i realiteten

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (29)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-20

öka jämställdhet krävs en synlig vilja, kontinuerligt arbete och tydliga
signaler på alla nivåer. Vi återkommer i frågan med ett mer uttryckligt
förslag.

Beslut expedieras till:
Moderaterna
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 118

Yttrande över förslag till ny
översiktsplan för Lunds kommun

Dnr SO 2018/0078

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har 2018-04-19 beslutat att godkänna Lunds
kommuns översiktsplan för utställning. Utställningstid är från och med 3
maj till och med 4 juli 2018. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje
kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. I
översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig
god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och
vattenanvändning.
Översiktsplanen var på samråd under hösten 2017. Socialnämnden gav
svar vid nämnden i november 2017. Översiktsplanens samrådshandling
var utformad på en strategisk nivå för att kunna ha ett brett och öppet
samråd och ge Lunds kommuns invånare och andra intressenter
möjligheter att spela en viktig roll i den fortsatta arbetsprocessen.
Socialnämnden är övervägande positivt inställd till förslaget till
översiktsplan.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 juni 2018.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 november 2017 dnr SO
2017/0140.
Byggnadsnämnden tjänsteskrivelse den 2 maj 2018 dnr BN 2018/0142,
Lunds kommuns översiktsplan, utställningsförslag.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

såsom sitt yttrande avseende Lunds översiktsplan utställning,
översända socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 juni 2018.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 119

Detaljplan för Grynmalaren 37 och 38
m.fl. i Lund, Lunds kommun Samrådshandling

Dnr SO 2018/0076

Sammanfattning
Arbete med planläggning av fastigheterna Grynmalaren 37 och 38 har på
olika sätt pågått under flera år. Ett planförslag har nu tagits fram som är
föremål för remiss i samrådsskedet. Planförslaget möjliggör bland annat
cirka 80 nya bostadslägenheter, en förskola för sex avdelningar, antingen
genom utökning av den befintliga Grynmalaregården eller genom en helt
ny byggnad. Planförslaget innehåller också vissa
varsamhetsbestämmelser och en ny transformatorstation.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-04.
Plankarta 2018-04-06 för detaljplan Grynmalaren 37 och 38
Planbeskrivning 2018-04-06 för detaljplan Grynmalaren 37 och 38
Byggnadsnämndens beslut 2018-04-19, § 76

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

såsom sitt yttrande avseende detaljplan för Grynmalaren 37 och 38 i
Lund, samråd, översända socialförvaltningens tjänsteskrivelse
2018-06-04.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 120

Detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och
del av 17:1 m.fl. i Lund, Lunds
kommun (Stångby Söder) Samrådshandling

Dnr SO 2018/0077

Sammanfattning
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom
kommunen exempelvis för bostäder, handel och/eller industri.
Detaljplaneprocessen regleras i lag och syftar till att pröva om ett givet
förslag är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas
mot varandra. Under samråd ges möjligheter för sakägare och
myndigheter samt andra berörda att inkomma med synpunkter.
Byggnadsnämnden har beslutat om ett planförslag för Valkärratorn 8:18
och del av 17:1 i Stångby med syfte att möjliggöra blandad och varierad
bostadsbebyggelse med tillhörande gator, en förskola för åtta
avdelningar, ett grupp-/vårdboende samt en park med damm för
fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten.
Socialnämnden är övervägande positivt inställd till förslaget till
detaljplanen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 juni 2018.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-06.
Detaljplankarta med planbestämmelser, upprättad 2018-04-06.
Illustration upprättad 2018-04-06.
Planbeskrivning, upprättad 2017-08-11.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelse från den 11 juni 2018 som
socialnämndens svar.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 121

Ändring av socialnämndens
anvisningar gällande kostnad för
internetabonnemang för hushåll med
skolbarn

Dnr SO 2018/0090

Sammanfattning
Vid jämförelse med andra kommuner har det framkommit att Lunds
kommun godkänner en lägre kostnad för internetabonnemang och att 150
kr per månad i de flesta fall ej är tillräckligt. En undersökning har visat
att kostnaden för olika abonnemang varierar mellan 245-350 kr per
månad.
Förslaget gäller en höjning av delegationen till maximalt 350 kr per
månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 13 juni 2018.
Utdrag ur flik 16, anvisningar.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

anvisningarna gällande kostnad för internetuppkoppling skall höjas
till max 350 kr per hushåll och månad i familjer med skolbarn samt
även omfatta de hushåll där barn och ungdomar ej fått dator genom
sin skola.

Protokollsanteckningar
Maja Grubelic (FI) låter anteckna till protokollet att det vore önskvärt att
ändring skulle gälla alla hushåll med försörjningsstöd då tillgång till
internet behövs i de flesta kontakter med myndigheter, sjukvård och vid
arbetssökande i vårt digitaliserade samhälle.
Beslut expedieras till:
Arbets-och försörjningsenheten
Flyktingenheten vuxna och familj
18-24-enheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (29)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 122

Lex Sarah årsrapport 2017

Dnr SO 2018/0086

Sammanfattning
Lex Sarah är benämningen på de lagrum som ålägger socialtjänsten,
LSS-verksamheter och Statens institutionsstyrelse att rapportera, utreda
och åtgärda missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juni 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 123

Årsrapport över Tyck till 2017

Dnr SO 2018/0087

Sammanfattning
Tyck till är benämningen på Lunds socialförvaltnings förbättringssystem
och klagomålshantering. Brukare och medborgare kan genom Tyck till
lämna kritik, beröm och förbättringsförslag och få svar från
verksamheten.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juni 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 124

Månadsstatistik över
försörjningsstödet 2018

Dnr SO 2018/0001

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 4 juni 2018, månadsstatistik över
försörjningsstödet i maj 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 125

Månadsstatistik över
flyktingmottagningen 2018

Dnr SO 2018/0002

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 juni 2018, månadsstatistik
över flyktingmottagningen i maj 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 126

Beläggningsstatistik för Piletorps
akutboende i maj 2018

Dnr SO 2018/0003

Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende i maj 2018

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 127

Anmälningar till socialnämnden

Dnr SO 2018/0010

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 juni 2018, anmälningar till
socialnämnden i maj.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 128

Redovisning av delegerade beslut

Dnr SO 2018/0007

Beslutsunderlag
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2018-05-01-2018-05-31.
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2018-05-012018-05-31.
Tillståndsenhetens beslut 2018-05-01-2018-05-31.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegerade beslut för maj 2018.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (29)

