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§ 193

Förvaltningen informerar

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
Ekonomi - muntlig rapport gällande månadsrapport per den 30
november
Effektiviseringar - information om områden samt utredning kring
socialpsykiatrin
Beställning gruppbostäder, Tornsvalan i Veberöd, pausas för
belysning av behovet och lokalytans beräkning
Bostad först - information om konferensen den 27 november
Hemlöshetsrapporten är försenad och kommer till socialnämnden i
januari
Rapport om hemlöshet bland barn kommer senare under våren
IOP med Kompassen om boende för ensamkommande över 18 år och
KS-beslut
IOP utsatta EU-medborgare, - lägesrapport
HR-systemets införande och konsekvenser för chefer och
medarbetare
Genomlysning av organisationen - lägesrapport

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 194

Yttrande över granskning av behörighet och
loggkontroller

Dnr SO 2018/0056

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har gett ett konsultbolag i uppdrag
att granska behörighet och åtkomst till IT-system med känsliga
uppgifter samt interna kontroller för socialnämnd, vård- och
omsorgsnämnd, barn- och skolnämnd samt utbildningsnämnd. Syftet
med granskningen har varit att bedöma om nämndernas och
styrelsens arbete med behörigheter, åtkomster och loggkontroll i
verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med
tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att Lunds kommun
som helhet, i de flesta fallen, har en tillräcklig intern kontroll
avseende behörighetsfördelning och kontroller av systemloggar i de
IT-system som ingått i granskningen. Revisorerna rekommenderar
de olika nämnderna till specifika förbättringsförslag utifrån
granskningens resultat. Granskningen av socialnämnden visade inte
på någon brist utan enbart ett förslag på en förbättring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2018.
Granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt interna
kontroller, Ernst & Young, september 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

tjänsteskrivelsen daterad den 29 november 2018 utgör
nämndens svar till Lunds kommuns revisorer.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 195

Evenemangsstrategi för Lunds kommun

Dnr SO 2018/0140

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2018 att ge kommunkontoret i
uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar bereda ett
förslag till en kommunövergripande strategi för evenemang och
möten. Evenemangs- och mötesstrategin anger den långsiktiga
strategiska inriktningen för arbetet med evenemang och möten i
Lunds kommun. Utifrån strategin tas sedan konkreta insatser och
målsättningar fram i en handlingsplan. Centralt för genomförandet
är fortsatt dialog både inom den kommunala organisationen och med
externa samverkansparter

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2018.
Kommunkontorets remiss: Evenemangs- och mötesstrategi 2018-0925

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

tjänsteskrivelsen från den 20 november 2018 utgör nämndens
svar.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 196

Socialnämndens beställning av bostäder till
nyanlända enligt bosättningslagen för 2019

Dnr SO 2018/0171

Sammanfattning
Ansvaret för att beställa bostäder för nyanlända utifrån
bosättningslagen ligger kvar hos socialnämnden i enlighet med
kommunens rutiner gällande ansvarsfördelning som gjordes när
bostadsorganisationen bildades.
Beställningen innebär inget ekonomiskt åtagande för socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens tjänsteskrivelse den 3 december 2018

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända socialförvaltningens tjänsteskrivelse från den 3
december 2018 som beställning av bostäder för 2019 enligt
bosättningslagen till kommunstyrelsen för vidare befordran till
servicenämnden.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 197

Förlängning av idéburet offentligt
partnerskap gällande främjande av
ömsesidig integration för nyanlända vuxna
och etablerade med Kompis Sverige

Dnr SO 2018/0167

Sammanfattning
Den 6 april 2016, § 125 fattade kommunstyrelsen beslut att överföra
finansiering för integrationsanslaget till socialnämnden i syfte att
finansiera Idéburet offentligt partnerskap mellan kommunen och
föreningar för att öka integration och inkludering.
Kommunfullmäktige fastslog den ekonomiska ramen vid deras möte
i 15-16 juni 2016, § 143. Socialnämnden fattade beslut att teckna en
överenskommelse med föreningen Kompis Sverige i februari 2017.
Denna överenskommelse föreslås att förlängas till halvårsskiftet
2019.
Syftet med överenskommelsen är att förbättra förutsättningarna till
integration och ett socialt nätverk på individnivå vilket bidrar till ett
socialt hållbart samhälle. Verksamheten innebär att nyanlända får
bättre förutsättningar att få tillgång till aktiviteter och vänskap som
underlättar förståelsen för svenska samhället och arbetsmarknaden
samt svenska språket, viktiga steg på vägen till arbete och vidare
studier. För de etablerade svenskarna innebär ett deltagande en
tillgång till en mötesplats som annars inte funnits, samt ett
underlättande för ökad förståelse och kunskap om andra kulturer.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2018.
Socialförvaltningens förslag till Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap gällande främjande av ömsesidig integration
för nyanlända vuxna och etablerade mellan Socialförvaltningen i Lund
och Kompis Sverige, den 4 december 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

Justerare

ge socialdirektören i uppdrag att teckna Överenskommelse om
Idéburet Offentligt Partnerskap gällande främjande av ömsesidig
integration för nyanlända vuxna och etablerade mellan
Socialförvaltningen i Lund och Kompis Sverige, den 4 december
2018 för socialförvaltningen.
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Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 198

Förlängning av idéburet offentligt
partnerskap gällande främjande av
ömsesidig integration för nyanlända familjer
och ensamkommande barn och unga med
Individuell människohjälp

Dnr SO 2018/0168

Sammanfattning
Den 6 april 2016, § 125 fattade kommunstyrelsen beslut att överföra
finansiering för integrationsanslaget till socialnämnden i syfte att
finansiera Idéburet offentligt partnerskap mellan kommunen och
föreningar för att öka integration och inkludering.
Kommunfullmäktige fastslog den ekonomiska ramen vid deras möte
i 15-16 juni 2016, § 143. Socialnämnden fattade beslut att teckna en
överenskommelse med föreningen Individuell människohjälp i april
2017. Denna överenskommelse föreslås att förlängas till
halvårsskiftet 2019.
Ärendet föreslår en förlängning på 6 månader av överenskommelsen
mellan Socialförvaltningen i Lund och Individuell människohjälp
(IM) som syftar till att förbättra förutsättningarna till integration och
ett socialt nätverk på individnivå för ensamkommande barn och
unga samt för nyanlända familjer, vilket bidrar till ett socialt hållbart
samhälle samt förbättra möjligheten till ett självständigt liv, genom
sin verksamhet Vänskapa.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2018.
Socialförvaltningens förslag till Överenskommelse om Idéburet
Offentligt gällande främjande av ömsesidig integration för nyanlända
familjer och ensamkommande barn och unga samt etablerade mellan
Socialförvaltningen i Lund och Individuell människohjälp, den 4
december 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

Justerare

socialdirektör får i uppdrag att teckna Överenskommelse om
Idéburet Offentligt gällande främjande av ömsesidig integration
för nyanlända familjer och ensamkommande barn och unga samt
etablerade mellan Socialförvaltningen i Lund och Individuell
människohjälp, den 4 december 2018.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-12-12
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 199

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet - Socialförvaltningen
2018

Dnr SO 2018/0166

Sammanfattning
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) vilket i år har skett genom en
enkät. Denna besvarades av chefer, medarbetare och skyddsombud
och innehåller 21 frågor med direkt koppling till Arbetsmiljöverkets
föreskrifter 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete och 2015:4
Organisatorisk och social arbetsmiljö. På Socialförvaltningen
genomfördes uppföljningen under tiden september till oktober 2018

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2018.
Webbenkät årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
för Socialförvaltningen 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att
att

godkänna förvaltningens rapport och förslag till åtgärder samt
översända dem till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 200

Anpassning av delegationsordningen med
anledning av EU:s dataskyddsförordning,
(GDPR)

Dnr SO 2018/0170

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 upphävdes personuppgiftslagen (PUL) och ersattes
av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR). Socialförvaltningen föreslår att socialnämndens
delegationsordning ändras på så sätt att nuvarande lydelser som
hänvisar till PUL tas bort och att beslut i frågor som rör registrerades
rättigheter, och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal kan fattas
av socialdirektör, verksamhetschefer och utvecklingschef.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 december 2018

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

anpassa delegationsordningen till GDPR enligt ovanstående
förslag.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 201

Månadsstatistik över försörjningsstödet
2018

Dnr SO 2018/0001

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2018,
månadsstatistik över försörjningsstödet i november 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 202

Månadsstatistik över flyktingmottagningen
2018

Dnr SO 2018/0002

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 30november 2018,
månadsstatistik över flyktingmottagningen i november 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 203

Beläggningsstatistik för Piletorps
akutboende

Dnr SO 2018/0003

Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende i november 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 204

Anmälningar till socialnämnden

Dnr SO 2018/0010

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2018-12-05, anmälningar till socialnämnden i
november 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 205

Redovisning av delegerade beslut

Dnr SO 2018/0007

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse den 5 december 2018, redovisning av delegerade
beslut för november 2018.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegerade beslut i november
2018.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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