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§ 176

Tema - Kunskapsbaserad socialtjänst

Kommundoktorand Harald Gegner berättar om Kunskapsbaserad
socialtjänst.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 177

Förvaltningen informerar

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
- IOP om utsatta EU-medborgare sägs upp.
- IOP om boende för ensamkommande över 18 år.
- Länstal för mottagande av flyktingar 2019 blir 213 för Lund.
- Lund har beviljats medel för stödteam för nyanlända familjer.
- Genomlysningen av organisationen pågår med konsultstöd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Ekonomisk månadsrapport

Dnr SO 2018/0039

Sammanfattning
Socialnämndens prognos visar ett underskott på -36 mnkr
(kommunfinansierade verksamheter -21 mnkr och
flyktingverksamheter -15 mnkr). I delårsrapport augusti
prognostiserades underskottet till -31,4 mnkr.
Prognosförändringen mot föregående prognos på knappt -5 mnkr
finns inom kommunfinansierade verksamheter. Kostnader för
externt köpt vård prognostiseras ge ett underskott på -25 mnkr att
jämföra med tidigare prognos på -20 mnkr. Försörjningsstöd
prognostiseras ge ett överskott på +4 mnkr att jämföra med tidigare
prognos på +3,6 mnkr.
Flyktingverksamheternas prognos är på totalen oförändrad.
Månadsrapport oktober innehåller några väsentliga förändringar i
förhållande till delårsrapport augusti:
Lägre intäkter för ensamkommande barn på externa HVB-boenden
där det finns behandlingsbehov motsvarande LVU. Högre intäkter
genom att antalet egenbosatta ensamkommande barn samt vuxna
och familjer ökat.
Fordran i nämndens balansräkning mot Migrationsverket är den
siste oktober 30 mnkr.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-13 månadsrapport för
oktober.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

6 (22)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 179

Yttrande över KD-motionen ”Man ska kunna
lita på Lund”

Dnr SO 2018/0126

Sammanfattning
Kristdemokraterna i Lund har inkommit till kommunstyrelsen med
en motion – Man ska kunna lita på Lund - daterad den 13 september
2018. Kommunstyrelsen ska besluta om motionen den 10 januari
2019 och har på remiss skickat ut skrivelsen till kommunens
nämnder.
Skrivelsen syftar till att Lund ska införa servicegarantier till
företagare och invånare där det tydligt ska framgå vad de ska kunna
förvänta sig av kommunens tjänster samt vad som händer om
kommunen inte uppfyller sin servicegaranti. I motionen beskrivs
även vikten av att företagare ska få medverka i arbetet med att ta
fram servicegarantier.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2018.
Motion från kristdemokraterna– Man ska kunna lita på Lund daterad den 13 september 2018.

Yrkanden
Agneta Lindskog (KD) yrkar, med instämmande av Göran Wallén
(M), Camilla Norberg Hansen (L), Ursula Savonius (L) och Gun
Jönsson (C) bifall till motionen.
Sven-Bertil Persson (V) yrkar, med instämmande av Eva S Olsson (S),
Fredrik Persson (S), Shahad Lund (MP), Jesper Nyberg (MP) och Maja
Grubelic (FI), bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Eva S Olsson (S) ställer proposition på yrkandena och
finner att Sven-Bertil Perssons (V) m fl:s yrkande vunnit bifall.
Votering begärs och företas med följande propositionsordning:
Ja, till Sven-Bertil Perssons (V) m fl:s yrkande.
Nej, till Agneta Lindskogs (KD) m fl:s yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Eva S Olsson (S), Shahad Lund (MP), Fredrik Persson (S), Jesper
Nyberg (MP), Sven-Bertil Persson (V) och Maja Grubelic (FI) röstar
ja.
Göran Wallén (M), Camilla Norberg Hansen (L), Ursula Savonius (L),
Gun Jönsson (C) och Agneta Lindskog (KD) röstar nej.
Med 6 röster mot 5 bifaller nämnden förvaltningens förslag.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

tjänsteskrivelsen daterad 1 november 2018 utgör nämndens
svar på motionen.

Reservationer
Agneta Lindskog (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 180

Feministiskt initiativs skrivelse om att
försörjningsstöd som norm i hushåll med två
vuxna fördelas och utbetalas lika.

Dnr SO 2018/0111

Sammanfattning
Feministiskt initiativ har inkommit med en skrivelse om att
försörjningsstöd som norm i hushåll med två vuxna fördelas och
utbetalas lika dem emellan. Socialnämnden har beslutat att
förvaltningen ska ta fram en anvisning och en
konsekvensbeskrivning.
Socialstyrelsen har ett pågående regeringsuppdrag att kartlägga
socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett
jämställdhetsperspektiv som förväntas vara klart i december 2018. I
kontakt med Socialstyrelsen kommer den kartläggningen påverka
både föreskrift och handbok gällande jämställdhetsperspektivet.
Ärendet innehåller konsekvensbeskrivning och anvisning samt en
plan för införande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2018.
Skrivelse från feministiskt initiativ inkommen den 6 augusti.
Socialnämndens beslut den 22 augusti 2018, § 141.

Yrkanden
Göran Wallén (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Fredrik Persson (S) yrkar att ärendet avgörs på sammanträdet och
bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Eva S Olsson (S) ställer proposition på de formella
yrkandena om bordläggning och finner att ärendet ska avgöras på
sammanträdet.
Votering begärs och företas med följande propositionsordning:
Ja, till Fredrik Perssons (S) m fl:s yrkande.
Nej, till Göran Walléns(M) m fl:s yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Eva S Olsson (S), Shahad Lund (MP), Fredrik Persson (S), Jesper
Nyberg (MP), Sven-Bertil Persson (V) och Maja Grubelic (FI) röstar
ja.
Göran Wallén (M), Camilla Norberg Hansen (L), Ursula Savonius (L),
Gun Jönsson (C) och Agneta Lindskog (KD) röstar nej.
Med 6 röster mot 5 beslutar nämnden att ärendet ska avgöras på
sammanträdet.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

besluta enligt tjänsteskrivelsens anvisning av fördelning av
försörjningsstöd i parrelation

att

anvisningen införs i samband med övergång till ett
automatiserat försörjningsstöd.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 181

Socialförvaltningens krisledningsplan 2018

Dnr SO 2018/0155

Sammanfattning
När en kris inträffar är det ytterst kommunen som ska värna om
människors liv, personlig säkerhet samt begränsa skador på miljö
och egendom. En kommun ska enligt lag ha en plan för att hantera
extraordinära händelser. Lunds kommun har beslutat att varje
enskild nämnd ska komplettera den centrala krisledningsplanen med
en förvaltningsspecifik.
Förvaltningens krisledningsplan är uppdaterad efter en krisövning i
ledningsgruppen. I övningen prövades ledningsgruppens förmåga att
hantera flera parallella händelser, utanför kontorstid på annan plats
än ordinarie lokal.

Beslutsunderlag
Krisledningsplan socialförvaltningen 2018
Utvärdering av krisövning med ledningsgruppen maj 2018

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens förslag till krisledningsplan och
rapport om övning i ledningsgruppen.

Beslut expedieras till:
Anna Scholtz
Sofie Sernekvist
Anna Sjöstrand Anrell, kommunkontorets avdelning Hälsa, trygghet
och säkerhet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 182

Ändring av delegationsordningen gällande
adoptionsärenden

Dnr SO 2018/0148

Sammanfattning
Ny lagstiftning på adoptionsområdet trädde i kraft den 1 september
2018. En av förändringarna i den nya lagen är att
adoptionsutredningar ska hanteras på samma sätt som
vårdnadsutredningar.
Tidigare har yttrande till tingsrätten adoptionsärende inte kunnat
delegeras, men i och med att de ska likställas med
vårdnadsutredningar öppnar det möjlighet för socialnämnden att
delegera vidare till handläggare.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-01 ändring av
delegationsordningen avseende adoptioner.
Utdrag ur delegationsordningen.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

ge socialsekreterare som arbetar med adoptionsutredningar
delegation att yttra sig till tingsrätten i adoptionsärenden.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 183

Ändring av delegationsordningen gällande
bostad med särskild service

Dnr SO 2018/0149

Sammanfattning
Den 1 september övergick socialsekreterarna som handlägger
ärenden inom den kommunala socialpsykiatrin från
verksamhetsområde Vuxna till verksamhetsområde Socialpsykiatri.
Verksamhetschefen är i nuläget socialsekreterarnas närmsta chef.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2018.
Utdrag ur delegationsordningen.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

ändra delegationsordningen enligt förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 184

Rapport om sommarpraktik 2018

Dnr SO 2018/0150

Sammanfattning
876 ungdomar erbjöds sommaren 2018 sommarpraktik i Lunds
kommuns regi. Av de som erbjöds, tackade 94 ungdomar nej pga.
praktikersättningsnivå eller för att de hade fått sommarjobb på egen
hand. Dessa platser erbjöds till andra sökande, vilket resulterade i att
782 genomförde sommarpraktik 2018. Antalet praktikplatser ökades
med ca.150, eftersom regeringen gjorde en nationell satsning. Både
privata och kommunala arbetsplatser och föreningar erbjöd sig att
välkomna praktikanter och i år fick i stort sett samtliga
sommarpraktikanter uppföljningsbesök under pågående
praktikperiod. I år har sommarpraktikanter haft en hög närvaro.
Detta kan dels bero på att extraarbete lades på matchningsprocessen
för att hitta rätt praktikant till rätt plats och dels på att
påminnelsemeddelanden har skickats ut via sms. Då fokus lades på
matchningen så skickades besked om sommarpraktik 2018 först ut i
slutet på april lite senare än tidigare år, men bra investering som tas
med i framtida arbetet. Liksom tidigare år har samtliga handledare
ombetts att visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret.
Handledare har enbart fått ansvara över två praktikanter per
praktikperiod och precis som förra året har det funnits tillgång till en
SMS-tjänst som underlättar kommunens kommunikation med
praktikanterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-05 rapport om sommarpraktik
Bilaga Rapport Sommarlovsentreprenörer 2018

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (22)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-14

§ 185

Månadsstatistik över försörjningsstödet
2018

Dnr SO 2018/0001

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2018,
månadsstatistik över försörjningsstödet i oktober 2018

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 186

Månadsstatistik över flyktingmottagningen
2018

Dnr SO 2018/0002

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2018,
månadsstatistik över flyktingmottagningen i oktober 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 187

Beläggningsstatistik för Piletorps
akutboende

Dnr SO 2018/0003

Beslutsunderlag
Beläggningsstatisk för Piletorps akutboende i oktober 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 188

Anmälningar till socialnämnden

Dnr SO 2018/0010

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2018,
anmälningar till socialnämnden i oktober 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 189

Redovisning av delegerade beslut

Dnr SO 2018/0007

Beslutsunderlag
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2018-10-01 - 201810-31.
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2018-1001 – 2018-10-31.
Tillståndsenhetens beslut 2018-10-01 – 2018-10-31.
Tilldelningsbeslut av direktupphandling av konsulttjänst.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegerade beslut.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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