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§4

Tema - Presentation av förvaltningens
uppdrag och organisation

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om socialförvaltningens
organisation och uppdrag.

Justerare
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§5

Förvaltningen informerar

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
Utbildningar för politikerna
Årsbokslutet 2018

Ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022

Invigning den 18 januari av Mariamottagningen, som öppnade i
oktober.

Positiv press genom artiklar om budget- och skuldrådgivningen.
Artikel i dag om lex Sarah.
Utsatta EU-medborgare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§6

Val av två ledamöter i Kommunala
funktionshinderrådet under
mandatperioden 2019-2022

Dnr SO 2019/0007

Yrkanden

Sven-Bertil Persson (V) föreslår Karin Wrammefors (L) och Sengül
Köse Lindqvist (FI) till ledamöter för socialnämnden i Kommunala
funktionshinderrådet under mandatperioden 2019-2022.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

utse Karin Wrammefors (L) och Sengül Köse Lindqvist (FI) till
ledamöter för socialnämnden i Kommunala
funktionshinderrådet under mandatperioden 2019-2022.

Beslut expedieras till:
Kommunala funktionshinderrådet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§7

Val av två ledamöter i Kommunala
integrationsrådet under mandatperioden
2019-2022

Dnr SO 2019/0008

Yrkanden

Sven-Bertil Persson (V) föreslår Göran Wallén (M) och Sofie
Lemontzis (MP) till ledamöter för socialnämnden i Kommunala
integrationsrådet under mandatperioden 2019-2022.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att utse Göran Wallén (M) och Sofie Lemontzis (MP) till ledamöter
för socialnämnden i Kommunala integrationsrådet under
mandatperioden 2019-2022.
Beslut expedieras till:
Kommunala integrationsrådet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§8

Val av två ledamöter i Kommunala
studentrådet under mandatperioden 20192022

Dnr SO 2019/0009

Yrkanden

Sven-Bertil Persson (V) föreslår Katarina Sjöberg (FNL) och Jesper
Nyberg (MP) till ledamöter för socialnämnden i Kommunala
studentrådet under mandatperioden 2019-2022.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

utse Sven-Bertil Persson (V) föreslår Katarina Sjöberg
(FNL) och Jesper Nyberg (MP) till ledamöter för socialnämnden
i Kommunala studentrådet under mandatperioden 2019-2022.

Beslut expedieras till:
Kommunala studentrådet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§9

Val av ledamot i Carl Erikssons fond under
mandatperioden 2019-2022

Dnr SO 2019/0010

Yrkanden

Sven-Bertil Persson (V) föreslår Katarina Sjöberg (FNL) till ledamot
för socialnämnden i Carl Erikssons under mandatperioden 20192022.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att utse Katarina Sjöberg (FNL) till ledamot för socialnämnden i Carl
Erikssons under mandatperioden 2019-2022.

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 10

Närvarorätt för rotelansvariga kommunalråd
vid socialnämndens sammanträden

Dnr SO 2019/0012

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

Justerare

rotelansvariga kommunalråd har rätt att delta i vid
socialnämnden sammanträden under mandatperioden 20192022.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 11

Val av två representanter i referensgruppen
mot hemlöshet under mandatperioden
2019-2022

Dnr SO 2019/0011

Yrkanden

Sven-Bertil Persson (V) föreslår Petra Douhane (M) och Saima
Jönsson Fahoum (V) till representanter för socialnämnden
i referensgruppen mot hemlöshet under mandatperioden 20192022.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

utse Petra Douhane (M) och Saima Jönsson Fahoum (V) till
representanter för socialnämnden i referensgruppen mot
hemlöshet under mandatperioden 2019-2022.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 12

Val av representanter i referensgruppen mot
våld i nära relation under mandatperioden
2019-2022

Dnr SO 2019/0015

Yrkanden

Sven-Bertil Persson (V) förslår Ursula Savonius (L) och Maja Grubelic
(FI) till representanter för socialnämnden i referensgruppen
mot våld i nära relation under mandatperioden 2019-2022.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

utser Ursula Savonius (L) och Maja Grubelic (FI) till
representanter för socialnämnden i referensgruppen mot våld i
nära relation under mandatperioden 2019-2022.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 13

Val av två representanter i socialnämndens
prioriteringsgrupp för bostäder

Dnr SO 2019/0013

Yrkanden

Sven Bertil Persson (V) föreslår Yassin Ekdal (C) och Eva S Olsson
(S) till representanter i socialnämndens prioriteringsgrupp för
bostäder.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

utse Yassin Ekdal (C) och Eva S Olsson (S) till representanter i
socialnämndens prioriteringsgrupp för bostäder.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 14

Verksamhetsplan med intern budget 2019

Dnr SO 2019/0022

Sammanfattning

Socialnämnden, liksom övriga nämnder och styrelser, har av
kommunfullmäktige i uppdrag att ta fram verksamhetsplan med
internbudget för 2019. Syftet är att beskriva hur nämnden, genom
kommunfullmäktiges mål, fokusområden och nämndens
utvecklingsmål samt särskilda uppdrag bidrar till att förverkliga
Lunds vision och förhållningssätt.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens missiv den 14 januari 2019.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2019,
verksamhetsplan med intern budget 2019.

Yrkanden

Ursula Savonius (L) yrkar, med instämmande av Göran Wallén (M),
Christine Olsson (M), Petra Douhane (M), Karin Nilsson (C) och
Marcus Svensson (SD), bifall till förvaltningens förslag.

Sven-Bertil Persson (V) yrkar, men instämmande av Eva S Olsson (S),
Tesfom Solomon (S), Sofie Lemontzis (MP) och Sengül Köse
Lindqvist (FI) bifall till att-sats 2 men deltar inte beslut om att-sats 1
och att-sats 3.

Beslutsgång

Ordförande Göran Wallén (M) ställer proposition på yrkandena och
finner att Ursula Savonius (L) m fl:s yrkande vunnit bifall.

Sven-Bertil Persson (V), Eva S Olsson (S), Tesfom Solomon (S), Sofie
Lemontzis (MP) och Sengül Köse Lindqvist (FI) deltar inte i beslut
om att-sats 1 och att-sats 3.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att
att

Justerare

godkänna föreslagna effektiviseringar

godkänna att tjänst för att arbeta med metoden KAOSAM
permanentas och att finansiering sker inom ramen för
försörjningsstöd

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23
att

i övrigt godkänna verksamhetsplan med internbudget 2019 och
överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Reservationer

Sven-Bertil Persson (V) reserverar sig mot beslutet, § 14/01.

Eva S Olsson (S) och Tesfom Solomon (S) reserverar sig mot beslutet,
§ 14/02.
Sofie Lemontzis (MP) reserverar sig mot beslutet, § 14/03.

Sengül Köse Lindqvist (FI) reserverar sig mot beslutet, § 14/04.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
Ärende 11, Verksamhetsplan med intern budget 2019
Det kändes orimligt att ställa sig bakom ett förslag till internbudget för socialnämnden
som tvingats utgå från kommunfullmäktiges ansvarslösa budgetram.
Ingen hänsyn togs i kommunfullmäktige till att nämnden år efter år presenterar
bokslut med stora underskott till exempel på grund av de höga kostnaderna för
externt köpt vård, och annan lagstyrd verksamhet!
Trots att mycket arbete läggs ner på att få ner dessa kostnader utan att försämra
kvaliteten tvingades förvaltningen till följande formulering i planen (min kursivering):
Socialnämnden lämnade i månadsrapporten för november en prognos för
externt köpt vård på -24 000 tkr (netto). Budget 2019 för externt köpt vård
förstärkts med 3 100 tkr, resterande behov är inte budgeterade. Bedömningen
är att 2018 års volymer kvarstår under 2019 och att priserna för upphandlade
platser indexjusteras, enligt avtalen.
För att göra det ännu omöjligare för nämnden att kunna presentera budgetprognoser
i balans lade kommunfullmäktige på ett “effektiviseringskrav” på 1,5% eller 6 750 tkr.
Efter att ha räknat in kostnadsminskningar till följd av beslut fattade 2018 konstaterar
man följande i planen:
Resterande effektiviseringskrav på 3 907 tkr ska ske inom verksamhetsområde
socialpsykiatri. Plan för hur effektiviseringen konkret kommer genomföras ska
utredas. Utredningen startar i början av 2019.
Hur denna effektivisering skulle kunna se ut är hittills otydligt, liksom hur stor den
skulle kunna bli i kronor (och ören) räknat, och om den kan göras utan att det drabbar
berörda personer på ett negativt sätt.
Ovanstående citerade delar av Verksamhetsplanen, som förvaltningen tvingats att
göra på grund av felaktigt beslut i kommunfullmäktige gjorde att vi valde att inte delta
i beslutet.

För Vänsterpartiet i Socialnämnden
Sven-Bertil Persson

Reservation
Ärende 11
Dnr SO 2019/0022

Socialdemokraterna reservation
11. Verksamhetsplan med internbudget 2019 socialnämnden
Nästan 20 miljoner skilde det mellan vårt och det borgerliga minoritetsstyrets förslag på budget
för socialnämnden när det fattades beslut i kommunfullmäktige. Det förslag som vi
presenterade var inte ett förslag fyllt av nya reformer. Utan det var ett förslag som tar
socialnämndens ekonomiska situation på största allvar. Det var en budget som skulle skapa
förutsättningar för att socialnämnden ska få sin ekonomi i balans. Våra förslag förkastades i
stor utsträckning av det borgerliga minoritetsstyret.
Konsekvenserna av detta kan vi snart börja skönja. Dock inte än. Det internbudgetbeslut som
fattats innehåller ingen konsekvensbeskrivning. Den säger inom vilket verksamhetsområde
nämnden huvudsakligen ska spara inom, men inte vilka konsekvenser det får.
I kommunfullmäktige ville vi socialdemokrater ta ansvar för den kostnadsutveckling som inte
minst externt köpt vård har stått och fortfarande står inför. Därför ville vi tillskjuta särskilda
medel för det. Då sa borgerligheten med enad röst att det inte behövdes. Ändå ser vi i
internbudgetdokumenten att kostnadsutvecklingen kommer att fortsätta. Detta dock utan att det
tas höjd för det i budgeteringen. Detta ser vi som mycket problematiskt. När det borgerliga
minoritetsstyret aktiv valde i fullmäktige att säga att detta ska hanteras inom socialnämndens
ram förväntade vi oss att de skulle ta ansvar för sin ekonomiska politik. Nu skjuter de problemen
ifrån sig och på framtiden.
Det måste finnas en koppling mellan de uppdrag som kommunfullmäktige ålägger
socialnämnden och socialnämndens ekonomi. I det internbudgetbeslut som nu fattats framgår
det inte heller hur socialnämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag att från och med 1 juli tillse
att det finns boendelösningar som värdfamilj eller motsvarande för de personer som tidigare
varit inom Kompassens verksamhet. Ett uppdrag som det borgerliga minoritetsstyret drev
igenom i kommunfullmäktige och som vi socialdemokrater motsatte oss. Istället för att ta fullt
ansvar i kommunfullmäktige, och avsätta pengar och ge ett utförbart uppdrag, valde de att skjuta
över problemet till socialnämnden. Vi socialdemokrater har, med bakgrund av våra yrkanden i
kommunfullmäktige, full förståelse för att det är svårt för socialnämnden att utföra det ålagda
uppdraget. Men att som styre inte ta ansvar för sin egen politik och planera för dess
konsekvenser är faktiskt ohållbart.
Denna oansvariga ekonomiska politik är inget vi kan ställa oss bakom. Därför reserverar vi
socialdemokrater oss mot beslutet.

Eva S. Olsson (S)
Gruppledare för Socialdemokraterna

1

Reservation
Socialnämndens sammanträde 23 januari 2019

Ärende 11: Verksamhetsplan med internbudget 2019
Miljöpartiet valde vid behandling av nämndens verksamhetsplan och internbudget för 2019
att avstå ifrån att delta i beslutet om den första och sista attsatsen i ärendet, det vill säga
beslutet om att godkänna föreslagna effektiviseringar samt beslutet att i övrigt godkänna
verksamhetsplan med internbudget 2019 och överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Vi i Miljöpartiet ser socialnämnden som en av kommunens viktigaste nämnder, den har bl.a.
som uppgift att på olika sätt ge stöd åt de i vår kommun som en tid, eller i vissa fall hela livet,
är i behov av extra stöd från samhället. Den är en central del av kommunens verksamhet, och
nedskärningar i nämnden kan få långtgående konsekvenser för vår kommuns allra mest
utsatta.
Nämnden är sedan många år ekonomiskt ansträngd, och vi anser att det är oansvarigt att
skära ner på nämndens resurser i så hög grad som Lundakvintetten har gjort i sin budget.
Förutom att det från vår synvikel är fel att i ett redan ansträngt ekonomiskt läge göra så
långtgående besparingar på nämnden har vi även svårt att se hur besparingskraven ens
skulle vara möjliga att uppnå.
Vi i Miljöpartiet reserverar oss härmed mot ovan nämnda beslut.
Vi vill uppmärksamma att vi inte på något sätt vill rikta kritik mot förvaltningen med vår
reservation, utan vi anser att den har lagt fram det bästa förslaget som var möjligt under
förutsättningarna.

Sofie Lemontzis (MP)
Ledamot i socialnämnden

Reservation ärende 11 Verksamhetsplan med intern budget
Feministiskt initiativ presenterade både i juni och i november ett eget budgetförslag med adekvat
finansiering i alla delar av kommunens verksamhet för att tillförsäkra alla i Lund att färdas väl genom
hela livet.
Den budget som nu antagits åstadkommer inte detta. Det är en budget med så kallade “satsningar”
som äts upp av högre “effektiviseringar”. En budget som belägger kommunens verksamheter med
effektiviseringskrav som äventyrar kvalitet och som inte tar hänsyn till konsekvensbeskrivningar från
varken förvaltningar eller fackförbund och som redan gjort avkall på flera givna vallöften. Det är för
oss märkligt och saknar trovärdighet, särskilt i Socialnämnden. Detta då det är en nämnd med till allra
största delen lagstyrd verksamhet (dvs. det finns väldigt lite att kunna “effektivisera”) och som under
lång tid brottats med stora underskott på grund av för lite tilldelade medel.
Vi ser också att “effektiviseringar” i socialnämnden innebär en stor risk för att generera kostnader i
andra led, men det som betyder mest är att dessa krav riskerar att ge brukare av förvaltningens tjänster
en bristande tillgänglighet och inte det stöd och hjälp som behövs samt belägger tjänstepersoner med
en hög press.
Vi har budgeterat för att ge nämnderna chansen att göra ett gott arbete och uppfylla de krav och nå de
mål vi politiker redan har satt upp men faktiskt inte gett dem förutsättningar att uppfylla.
Det som idag kallas effektiviseringar är i de flesta fall nedskärningar. Effektiviseringar som formas av
professionens kreativitet och innovationer som ger brukare en ökad kvalitet motsätter vi oss inte och
stödjer gärna. Men då måste det påvisas att det faktiskt är det de ger. Det ser vi inte alls i det
borgerliga styrets budget som nu antagits i stort eller i de ökade, ospecificerade,
effektiviseringskraven i Socialnämnden.
I Socialnämnden har ansvaret helt lagts på förvaltningen att ta fram en plan för att kunna uppnå
sparbetinget den belagts med, inte att det först har påvisats var och hur det går att genomföra detta
med bibehållen kvalitet av styret. Det ser vi som ansvarslöst och en signal om att det inte är prioriterat
att garantera god service för människor i kommunen eller en god arbetsmiljö för tjänstepersoner. Det
verksamhetsområde som nu primärt kommer att drabbas är socialpsykiatrin vilket är oroande.
Då vi vid nämndens sammanträde inte hade ett annat yrkande, vilket vi återkommer till, avstod
Feministiskt initiativ från att delta i beslutet.
Vi reserverar oss mot den verksamhetsplan med intern budget nämnden beslutat om med undantag för
den andra att-satsen då vi anser att KAOSAM är en viktig verksamhet som behöver resurser.

Sengül Köse Lindqvist, ledamot

Maja Grubelic, ersättare

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 15

Granskningsrapport för intern kontroll 2018

Dnr SO 2019/0020

Sammanfattning

Det interna kontrollarbetet är fullgjort i enlighet med
handlingsplanen som antogs av socialnämnden den 24 januari 2018.
Kontrollen visar att det interna kontrollarbetet i överlag fungerar
tillfredsställande i de delar som granskats.

En brist i granskningen är att frågeställningar gällande uppföljning
av återkommande korttidsfrånvaro inte kunnat göras enligt plan
utifrån att ett nytt HR-system implementeras, vilket gjorde den
ursprungliga frågeställningen inaktuell. Bristen att chefer på ett
enkelt sätt ska kunna följa återkommande korttidsfrånvaro kvarstår
även om det finns en plan att det nya systemet ska kompletteras med
denna funktion.

Sammantaget visar resultatet att verksamheten fungerar väl gällande
dokument och arkivhantering, det systematiska brandskyddsarbetet
samt nyttjande av vakanta bostäder. Samtidigt återfinns
förbättringsmöjligheter gällande att följa rutiner vid intern
personalrepresentation.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens missiv den 15 januari 2019
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 januari 2019,
granskningsrapport Intern kontroll 2018

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

översända granskningsrapport för intern kontroll för 2018 till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (28)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 16

Handlingsplan för intern kontroll för år 2019

Dnr SO 2019/0021

Sammanfattning

Ärendet innehåller förslag till vilka risker som ska granskas i den
interna kontrollen för år 2019. De risker som förvaltningen föreslår
för granskning 2019 är:
Att rutin gällande förbättringssystemet ”Tyck till” är känt av
medarbetare inom socialförvaltningen.
Kontroll av att aktiviteter för att förebygga hot och våld är
genomförda och att rutiner är väl kända i förvaltningen
De risker som kommunstyrelsen har beslutat för 2019 är:
Riskanalys kring bedrägligt/oegentligt beteende

Granskning av nämnder och styrelsers följsamhet mot rutiner kring
direktupphandling
Kontroll av attestlistor

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens missiv den 15 januari 2019
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 januari 2019,
handlingsplan för intern kontroll 2019

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

godkänna handlingsplanen för intern kontroll 2019.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (28)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 17

Kommunrevisionen: Granskning avseende
ekonomiskt bistånd

Dnr SO 2018/0163

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett EY i
uppdrag att genomföra en granskning avseende ekonomiskt bistånd.
Syftet med granskningen har varit att bedöma socialnämndens
styrning och uppföljning av ekonomiskt bistånd med särskilt fokus
på insatser som leder till självförsörjning. Den sammanfattande
bedömningen är att socialnämnden kan stärka sin styrning och
uppföljning avseende den interna samverkan i kommunen kring
målgruppen med ekonomiskt bistånd. Det bedöms också att
nämnden kan stärka sin uppföljning av de insatser som ska leda till
att individer blir självförsörjande.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 december 2018
Revisionsrapport Granskning av ekonomiskt bistånd 2018

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

tjänsteskrivelsen daterad den 28 december 2018 utgör
nämndens svar till Lunds kommuns revisorer.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (28)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 18

Uppföljande granskning av hanteringen av
bisysslor

Dnr SO 2018/0165

Sammanfattning

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har låtit EY genomföra
en uppföljande granskning av hur kommunen hanterar anställdas
bisysslor.

Revisionen konstaterar att befintliga riktlinjer i flera delar
förtydligats sedan föregående granskning. Revisionen bedömer dock
att kommunen som helhet inte har utformat ändamålsenliga rutiner
och kontroller för hanteringen av bisysslor.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen
kommunstyrelsen att:

Tillse att nämnderna löpande informerar medarbetare om
anmälningsansvaret rörande bisysslor.

Tillse att systematisk uppföljning genomförs i syfte att säkerställa
kännedom om anställdas bisysslor.

Utveckla befintliga riktlinjer och mallar med tydliggjorda krav
avseende hur anställda ska informeras och när frågan om bisysslor
ska diskuteras.
Med rekommendation till samtliga nämnder att:

Tillse att de anställda löpande informeras om anmälningsansvaret
rörande bisysslor, i enlighet med tydliggjorda krav i riktlinjer och
mallar.
Säkerställa att de anställdas bisysslor löpande dokumenteras och
diarieföras med hjälp av för ändamålet framtagen blankett.

Ärendet innehåller ett förslag till yttrande från socialförvaltningen

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 december 2018.
Lunds kommuns revisorers missiv uppföljningsgranskning bisysslor
20 november 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (28)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2019-01-23

Socialnämnden beslutar
att

tjänsteskrivelsen från den 10 december 2018 utgör nämndens
svar.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (28)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 19

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1
oktober 2018

Dnr SO 2019/0019

Sammanfattning

Enligt beslutad handlingsplan för att minska och motverka
hemlöshet 2018-2022 ska hemlösheten i Lund kartläggas genom
mätningar en gång per år.

Den 1 oktober 2018 var 89 vuxna, 47 män och 42 kvinnor, hemlösa i
Lunds kommun, vilket är 12 fler än vid föregående kartläggning den
1e oktober 2017. 8 av dessa personer är inrapporterade från
flyktingenheten och avser nyanlända som kommit till Lund utifrån
lagen om eget boende (EBO-lagen) men som sedan inte kunnat lösa
sin fortsatta boendesituation, alternativt ensamkommande
flyktingbarn som varit placerade på HVB-hem men utifrån gällande
riktlinjer blivit utskrivna eller kommer att bli utskrivna inom 3
månader utan att ha någon boendelösning ordnad. Dessa individer
har inte rapporterats vid tidigare kartläggningar.
Antalet inrapporterade hemlösa barn har ökat från 43 till 51. 8 av
barnen tillhör hushåll rapporterade från flyktingenheten.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 december 2018.
Bilaga till tjänsteskrivelsen är rapporten om barn på hotell- och
vandrarhem 2018

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

godkänna kartläggningen av hemlösheten i Lund den 1 oktober
2018.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (28)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 20

Riktlinjer för förrättningsarvode vid
ordförandeberedskap

Dnr SO 2019/0014

Sammanfattning

Socialnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande har sedan den 1 januari 2019 rätt till förrättningsarvode
för nedlagd tid i samband med att de har beredskap. Socialnämnden
behöver besluta om riktlinjer för detta.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2019.
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds
kommun, antagna av kommunfullmäktige den 27 september 2018

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

fastställa riktlinjer för förrättningsarvode i samband med
beredskap enligt tjänsteskrivelsen den 10 januari 2019

att

riktlinjerna gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2019

att

finansiering sker inom befintlig ram.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (28)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 21

Månadsstatistik över försörjningsstödet
2019

Dnr SO 2019/0016

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2019,
månadsstatistik över försörjningsstödet i december 2018.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (28)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 22

Månadsstatistik över flyktingmottagningen
2019

Dnr SO 2019/0017

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 december 2018,
månadsstatistik över flyktingmottagningen i december 2018.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (28)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 23

Beläggningsstatistik för Piletorps
akutboende

Dnr SO 2019/0018

Beslutsunderlag

Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende under december 2018.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (28)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 24

Anmälningar till socialnämnden

Dnr SO 2019/0025

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 januari 2019,
anmälningar till socialnämnden i december 2018.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (28)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 25

Redovisning av delegerade beslut

Dnr SO 2019/0023

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 januari 2019,
redovisning av delegerade beslut.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegerade beslut i december 2018.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (28)

