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Annika Landfors, tillståndschef
Peter Fransson, tillståndshandläggare
Patrik Sköld, tillståndshandläggare
Boel Hansson, nämndsekreterare

Justerare

Sven-Bertil Persson (V)

Paragrafer

§ 106–124

Plats och tid för justering

Socialförvaltningen den 24 juni kl 16:30
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Sven-Bertil Persson (V)
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 106

Tema - tillståndsenhetens verksamhet

Tillståndschef Annika Landfors och tillståndshandläggarna Peter
Fransson och Patrik Sköld informerar om tillståndsenhetens
uppdrag och om den nya tobakslagen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (26)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 107

Förvaltningen informerar

Ställföreträdande socialdirektör Inger Fröman informerar om:
Socialnämndens planeringsdag den 16 oktober.
Kort om kommunfullmäktiges beslut om ram 2020
för socialförvaltningen.
Ärendet med kritik från Inspektionen för vård- och omsorg.

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (26)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 108

Justering av riktlinjer för serveringstillstånd

Dnr SO 2019/0090

Sammanfattning
Det åligger kommunen att ha aktuella riktlinjer för
serveringstillstånd enligt alkohollagen. Av riktlinjerna ska framgå
vad som gäller för serveringstillstånd i Lund. Nuvarande riktlinjer
antogs av kommunfullmäktige 2014 och är i behov av uppdatering.
Beslut om riktlinjer ska fattas av den nämnd som ansvarar för
kommunens uppgifter enligt alkohollagen. Av kommunfullmäktige
antagna riktlinjer föreslås upphöra att gälla.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-07
Förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

anta nya riktlinjer för serveringstillstånd enligt förvaltningens
förslag att gälla från den tidpunkt då kommunfullmäktige fattat
beslut att nu gällande riktlinjer KF 2014-01-30 § 10 ska
upphöra att gälla

att

begära att kommunfullmäktige upphäver riktlinjer för
serveringstillstånd beslutade av KF 2014-01-30 § 10.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tillståndsenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 109

Ändring av dokumenthanteringsplan
avseende process för tillstånd och tillsyn
enligt alkohollagen

Dnr SO 2019/0083

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 2018-03-14. Tillståndsenheten har utarbetat
förslag till vissa förändringar avseende process för tillstånd och
tillsyn enligt alkohollagen.
Socialnämnden föreslås anta förslag till ändrad dokumenthanteringsplan för tillståndsenheten

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2019, med
tillhörande förslag till ändrad dokumenthanteringsplan avseende
process för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

anta förslag till ändrad dokumenthanteringsplan för
tillståndsenheten avseende process för tillstånd och tillsyn
enligt alkohollagen.

Beslut expedieras till:
Stadsarkivet
Tillståndsenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 110

Ändring av delegationsordning med
anledning av ny lag om tobak och liknande
produkter

Dnr SO 2019/0084

Sammanfattning
Nämndens delegationsordning avseende tillstånds- och
tillsynsärenden behöver kompletteras med beslut enligt lag om
tobak och liknande produkter, vilken träder ikraft den 1 juli 2019. I
lagen införs bland annat tillståndsplikt för försäljning av tobak och
möjlighet till beslut om sanktioner mot tillståndshavare i form av
varning och återkallelse av försäljningstillstånd.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2019 med
tillhörande förslag till ändrad delegationsordning.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

anta förslag till ändrad delegationsordning avseende tillståndsoch tillsynsfrågor.

Beslut expedieras till:
Tillståndsenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 111

Ändring av dokumenthanteringsplan
avseende process för tillstånd och tillsyn av
försäljning av tobak och liknande produkter

Dnr SO 2019/0085

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 2018-03-14.
Den 1 juli 2019 träder en ny lag om tobak och liknande produkter
ikraft, med bland annat tillståndsplikt för försäljning av tobak.
Dokumenthanteringsplanen behöver därför ändras.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2019, med
tillhörande förslag till ändrad dokumenthanteringsplan avseende
process för tillstånd och tillsyn av försäljning av tobak och liknande
produkter.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

anta förslag till ändrad dokumenthanteringsplan för
tillståndsenheten avseende process för tillstånd och tillsyn av
försäljning av tobak och liknande produkter.

Beslut expedieras till:
Tillståndsenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 112

Ekonomisk månadsrapport

Dnr SO 2019/0063

Sammanfattning
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -31,2 mnkr, vilket
är detsamma som förra månaden. Prognosen är ett netto av
underskott från kommunfinansierade verksamheter på -35,7 mnkr
och överskott från flyktingverksamheter på +4,5 mnkr.
Prognostiserat underskott för kommunfinansierade verksamheter
förklaras av underskott från köpt vård på -32 mnkr, underskott från
försörjningsstöd på -1,5 mnkr och merkostnader för nya lokaler för
cirka 45 medarbetare som flyttat från bland annat Kristallen på -2,2
mnkr. Nämndens resultatenheter prognostiserar ett överskott på
+4,5 mnkr. Överskottet återfinns inom flyktingverksamheten där
underskott inom delverksamheten ensamkommande barn och unga
på -28,5 mnkr balanseras mot överskott inom delverksamheten
nyanlända vuxna och familjer på +33 mnkr.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 juni 2019, ekonomisk
månadsrapport maj 2019.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 113

Drift av akutboendet Piletorp

Dnr SO 2019/0091

Sammanfattning
Förenade Care driver idag ett akutboende i socialförvaltningens
lokaler på Piletorp på entreprenad. Målgruppen för verksamheten är
för närvarande män och kvinnor i akut hemlöshet med social
problematik, missbruk och/eller psykisk problematik. Uppdraget att
driva verksamheten har föregåtts av en upphandling och avtalet
löper ut 31 december 2020. Avtalet tecknades ursprungligen för tre
år och med option på sammanlagt 2 års förlängning.
Socialnämnden fattade 11 mars 2019 beslut om att ge
socialförvaltningen i uppdrag att förlänga befintligt avtal avseende
driften av akutboende Piletorp med ytterligare 1 år enligt optionen,
det vill säga till och med 31 december 2020. En ytterligare
förlängning av avtalet är därmed inte möjlig.
I tjänsteskrivelsen till socialnämnden i januari 2018, Drift av
akutboendet Piletorp Dnr SO 2017/0146 presenterades en
uppföljning av verksamheten, resonemang om fördelar och
nackdelar med kommunal drift jämfört med upphandlad drift och en
kostnadsjämförelse med ett boende i kommunal drift och ett till
verksamheten jämförbart härbärge i Malmö stad.
Socialförvaltningen gör bedömningen att det finns ett fortsatt behov
av ett akutboende och ärendet innehåller förslag på tillvägagångssätt
för en ny upphandling.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse SO 2017/0146 beslut den 12
januari 2018.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2019.

Yrkanden
Sengül Köse Lindkvist (FI) begär ajournering och sammanträdet
ajourneras mellan kl 18:35-18:42.
Sengül Köse Lindkvist (FI) yrkar, med instämmande av Sven-Bertil
Persson (V), Eva S Olsson (S), Tesfom Solomon (S) och Sofie
Lemontzis (MP), att förvaltningen inför nästa upphandlingsperiod
gör en konsekvensanalys och tar fram underlag som visar på
möjligheter att bedriva verksamheten i kommunal regi som
alternativ.

Justerare

Utdragsbestyrkande

11 (26)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19
Göran Wallén (M) yrkar, med instämmande av Sushma UthappaSchwerdt (L), Amanda Thonander (M), Karin Nilsson (C), Agneta
Lindskog (KD) och Marcus Svensson (SD), bifall till förvaltningens
förslag.

Beslutsgång
Ordförande Göran Wallén (M) ställer proposition på yrkandena och
finner att hans eget yrkande vunnit bifall.
Votering begärs och företas med följande propositionsordning:
Ja, till Göran Walléns (M) m fl:s yrkande.
Nej, till Sengül Köse Lindkvists (FI) m fl:s yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Göran Wallén (M), Sushma Uthappa-Schwerdt (L), Amanda
Thonander (M), Karin Nilsson (C), Agneta Lindskog (KD) och Marcus
Svensson (SD) röstar ja.
Sven-Bertil Persson (V), Eva S Olsson (S), Tesfom Solomon (S), Sofie
Lemontzis (MP) och Sengül Köse Lindkvist (FI) röstar nej.
Med sex röster mot fem beslutar socialnämnden enligt Göran
Walléns (M) m fl:s yrkande.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
förfrågningsunderlag till en upphandling av driften av
akutboendet Piletorp

att

utse representanter för socialnämnden till referensgruppen för
upphandlingen av akutboende när arbetet med att ta fram ett
förfrågningsunderlag påbörjas.

Reservationer
Sven-Bertil Persson (V), Eva S Olsson (S), Sengül Köse Lindkvist (FI)
och Sofie Lemontzis (MP) inkommer med reservation § 113/01

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

12 (26)

SO protokoll 2019-06-19 reservation § 113/01
RESERVATION
Ärende 8 Drift av akutboendet Piletorp
Vi reserverar oss mot nämndens beslut att inte möjliggöra prövning av alternativet ”i egen
regi” i samband med ny upphandling av drift av härbärget Piletorp.
Vi vill undersöka och jämföra alternativet "egen regi" eftersom vi tror att det skulle kunna
gagna brukarna. Vi skulle få mer insyn i verksamheten och det skulle vara enklare att ställa
om verksamheten efter brukarnas behov.
Vi vill alltså se en konsekvensanays av att ha härbärget i egen regi. Vi vill se kostnader och
fördelar/nackdelar med detta.
Visar det sig att det blir dyrare och inte gynnar brukarna så väljer vi inte det. Vi vill bara ha
ett seriöst underlag.
Vi är väl medvetna om att ett uppdrag att ta fram det underlag som krävs för att kunna ta
ställning till om det är lämpligt att ta över härbärgesverksamheten i kommunal regi skullle ta
redan begränsade utredningsresurser i anspråk. Men, det har funnits gott om tid att få fram
ett sådant underlag! Vid två tidigare tillfällen, hösten 2017 och januari i år har det funnits
förslag att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett sådant underlag, i god tid innan det var
dags för ny upphandling.
Tyvärr vann inte förslagen nämndens bifall. Vid första tillfället sa nämndens majoritet nej, vid
andra tog ordföranden av formella skäl inte upp yrkandet.
Och så hamnade vi då i den situation som vi försökt undvika: att tid, begränsade resurser
och upphandlingstekniska skäl gjorde det svårt, (men naturligtvis inte omöjligt) att få fram ett
seriöst underlag ta ställning till.
Lund den 23 juni 2019
Eva S Olsson (S)
Sven-Bertil Persson (V)

Sengül Köse Lindqvist (F!)

Sofie Lemontzis (MP)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 114

Föreningsbidrag till föreningen Ohana

Dnr SO 2019/0092

Sammanfattning
Den ideella föreningen Ohana har den 9 juni 2019 inkommit med en
förfrågan kring föreningsbidrag. Ohana är en förening i Lund vars
stadgar stiftades den 4 juni 2017. Föreningens ändamål är att verka
för att åldersuppskrivna eller myndiga ensamkommande ungdomar
ska få möjlighet att stanna kvar i sin ursprungliga placeringsort samt
medverka till att skapa struktur i deras livssituation. Ohana har
engagerat och samlat andra ideella organisationer inom Lund som
bistår med volontärkrafter för att kunna gemensamt möjliggöra
verksamheten Kompassen som erbjuder boende och värdfamiljsstöd
för målgruppen.
Det sökta föreningsbidraget är tänkt att användas för ersättning till
värdfamiljer, lön och ersättning till aktiva i verksamheten samt
kostnad för internet i verksamheten. Utöver det sökta
verksamhetsbidraget önskar föreningen fortsatt tillgång till lokalen i
Önneslöv under resterande del av 2019.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 juni 2019 dnr SO
2019/0092
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2018, § 246

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

bevilja ansökan i sin helhet och utbetala föreningsbidraget till
föreningen Ohana för år 2019

att

ge socialdirektör i uppdrag att teckna ett upplåtelseavtal med
föreningen Ohana för lokal i Önneslöv för perioden 1 juli – 31
december 2019

att

redovisa föreningens verksamhetsbeskrivning och ekonomisk
redovisning för nämnden avseende perioden 1 juli – 31
december 2019 under första kvartalet år 2020

Reservationer
Marcus Svensson (SD) lämnar in en skriftlig reservation § 114/01

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19
Beslut expedieras till:
Föreningen Ohana
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (26)

SO protokoll 2019-06-19 reservation § 114/01

Reservation till Socialnämnden 2019-06-19
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade
beslutet i ärende 9, Föreningsbidrag till föreningen Ohana
Dnr SO 2019/0092.
Sverigedemokraterna anser inte att kommunen skall ge
bidrag till eller upplåta lokal åt åldersuppskrivna
ensamkommande.

För Sverigedemokraterna 2019-06-21

Marcus Svensson
ledamot (SD) - Socialnämnden - Lund

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 115

Förslag till beslut avseende idéburet
offentligt partnerskap för verksamheten
RådRum

Dnr SO 2019/0089

Sammanfattning
RådRum erbjuder frivilligbaserad kostnadsfri, opartisk och
konfidentiell rådgivning för personer som är nya i Sverige och inte är
medborgare i ett EU-land. Sedan 2014 finns verksamheten på 17
platser i elva kommuner i Skåne, Stockholms och Uppsala län. Målet
är att öka tilliten till och delaktigheten i samhället och att stärka
förmågan till egenmakt. I Lund etablerades verksamheten först inom
ramen för ett projekt inom FINSAM under hösten 2016 och sedan
som reguljär verksamhet finansierad och styrd inom ett idéburet
offentligt partnerskap från hösten 2017. Huvudman för RådRum är
Individuell Människohjälp (IM) sedan årsskiftet 2019 som bedriver
verksamheten i samverkan med andra föreningar och studieförbund.
Nuvarande överenskommelse går ut vid halvårsskiftet 2019 och
detta ärende innehåller ett förslag på en reviderad överenskommelse
RådRum erbjuder frivilligbaserad kostnadsfri, opartisk och
konfidentiell rådgivning för personer som är nya i Sverige och inte är
medborgare i ett EU-land. Sedan 2014 finns verksamheten på 17
platser i elva kommuner i Skåne, Stockholms och Uppsala län. Målet
är att öka tilliten till och delaktigheten i samhället och att stärka
förmågan till egenmakt. I Lund etablerades verksamheten först inom
ramen för ett projekt inom FINSAM under hösten 2016 och sedan
som reguljär verksamhet finansierad och styrd inom ett idéburet
offentligt partnerskap från hösten 2017. Huvudman för RådRum är
Individuell Människohjälp (IM) sedan årsskiftet 2019 som bedriver
verksamheten i samverkan med andra föreningar och studieförbund.
Nuvarande överenskommelse går ut vid halvårsskiftet 2019 och
detta ärende innehåller ett förslag på en reviderad överenskommelse

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juni 2019 dnr SO
2019/0089.
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Lund
kommun och Individuell människohjälp avseende verksamheten
RådRum, daterad 10 juni.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

att

ge socialdirektören i uppdrag att teckna Överenskommelse om
Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Lund kommun och
Individuell människohjälp avseende verksamheten RådRum,
daterad 10 juni
uppdraget ska redovisas till nämnden i enlighet med den
ordinarie uppföljningen av överenskommelsen vid varje hel
årsskifte.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 116

Regelverk för Lunds kommuns hantering av
bosättning av nyanlända utifrån
bosättningslagen

Dnr SO 2019/0093

Sammanfattning
Moderaterna i Lund föreslog i en motion att kommunfullmäktige ska
besluta att uppdra åt socialnämnden att ta fram ett regelverk för att
hantera kommunens uppdrag i anledning av bosättningslagen.
Utgångspunkten för regelverket ska vara att den nyanlände under
den tvååriga etableringstiden erbjuds dels omfattande stöd från
kommunen för att komma i arbete eller studier, dels erbjuds ett
tidsbegränsat etableringsboende.
Kommunfullmäktige har beslutat att ge socialnämnden i uppdrag att
i samråd med berörda nämnder och kommunalt bolag (Lunds
Kommuns Fastighets AB) att ta fram ett regelverk för att hantera
kommunens uppdrag i anledning av bosättningslagen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2017, § Dnr KS
2017/0184.
Service- och Socialförvaltningarnas tjänsteskrivelse den 7 juni 2019.

Yrkanden
Marcus Svensson (SD) yrkar att regeln om att kommunen har
möjlighet att erbjuda en permanent bostad tas bort.
Göran Wallén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Göran Wallén (M) ställer proposition på yrkande och
finner att förvaltningen beslutat i enlighet med hans eget förslag.
Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Göran Walléns (M) yrkande.
Nej, till Marcus Svenssons (SD) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Göran Wallén (M), Sushma Uthappa-Schwerdt (L), Amanda
Thonander (M), Karin Nilsson (C), Agneta Lindskog (KD), Sven-Bertil
Persson (V), Eva S Olsson (S), Tesfom Solomon (S), Sofie Lemontzis
(MP) och Sengül Köse Lindkvist (FI) och röstar ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (26)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19
Marcus Svensson (SD) röstar nej.
Med 10 röster mot 1 beslutar socialnämnden enligt Göran Walléns
(M) yrkande.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna regelverk Lunds kommuns hantering av bosättning
av nyanlända utifrån bosättningslagen och fortsatt arbete i
enlighet med vad som framgår av service- och
socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-07.

Reservationer
Sven-Bertil Persson (V) reserverar sig mot beslutet § 116/01
Sengül Köse Lindkvist (FI) reserverar sig mot beslutet § 116/02
Marcus Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet § 116/03
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
LKF
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (26)

SO protokoll 2019-06-19, reservation § 116/01
RESERVATION
Ärende 11, Regelverk för Lunds kommuns hantering av bosättning av nyanlända utifrån
bosättningslagen
Vill börja med, och understryka vikten av följande citat från det föreslagna regelverket, under
rubriken Fortsatt arbete med regelverket: ”Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan
berörda verksamheter inom socialnämnden och servicenämnden i detta sammanhang är
dock en förutsättning för att mottagandet av nyanlända ska fungera väl.”
Särskilt viktigt är detta när det handlar om det som behandlas under rubriken Tilldelning
bostad: För att inte sabotera en pågående integration måste det till en fingertoppskänsla och
flexibilitet när det blir aktuellt att erbjuda boende med förstahandskontrakt. Meningarna ”Om
kommunen har möjlighet att erbjuda en permanent bostad lämnas detta erbjudande vid ett
tillfälle” och ”Efter lämnat erbjudande upphör det befintliga kontraktet oavsett om den
anvisade väljer att anta eller avböja erbjudandet.” borde med fördel kunna formuleras något
annorlunda! Om man låter dom vara absolut tvingande och resulterar i flytt till en annan del
av kommunen kan det betyda stort avbräck i integrationsprocessen, med byte av skola för
barnen och förlorade kontakter med det svenska civilsamhället för de vuxna.
Sven-Bertil Persson
V

SO protokoll 2019-06-19 reservation § 116/02

Reservation ärende 11 Regelverk för Lunds kommuns hantering av bosättning av
nyanlända utifrån bosättningslagen
Feministiskt initiativ anser att regelverket som kommunen tagit fram utifrån
bosättningslagen är villkorad med skarpa krav. Regelverket är formad utifrån hög
bostadsbrist i kommunen. Feministiskt initiativ ser bostadsbristen särskilt
problematiskt för nyanlända. Strukturella problem såsom bostadsbrist som råder i ca
90% av alla kommuner i Sverige ska inte endast belasta en grupp av
människor. Bostad är en mänsklig rättighet och det är kommunens ansvar att se till
att alla har någonstans att bo.
Därför har Feministiskt initiativ motsatt sig vinstuttag ur LKF. Återinvestering är
nödvändig då dessa medel behövs i kommunens rådande bostadssituation.Vi vill
verka för blandad bebyggelse för att motverka segregation och fler hyresrätter med
rimliga hyror.
Feministiskt initiativ lägger stor vikt vid förebyggande arbete i kommunens alla
förvaltningar och har beaktat Rädda Barnens rapport “Barnfattigdom i Lund 2019 och
segregationsrapporten Lunds kommun 2018”.
Det står i regelverket att permanent bostad erbjuds vid endast ett tillfälle. Det är flera
faktorer som kan påverka huruvida en tackar ja till en permanent bostad. Feministiskt
initiativ föreslår att människors egenmakt och eget bestämmande tas i beaktande.
Tanke på bostadsbristen som råder i kommunen och ockerhyror som tas av de
privata hyresvärdarna har vi många nyanlända i Lunds kommun som bor i bostäder
med orimliga hyreskostnader.
Feministiskt iniativ motsätter sig även mot att kontraktet förlängs månadsvis. Det är
oerhört otryggt och stressande att få kontrakten förlängd månadsvis. Nyanlända
behöver lugn och ro och mer stabil tillvaro för att integrera sig i ett nytt samhälle och
känna sig välkomna och inte se sig själva som belastning utan som tillgång.

Sengül Köse Lindqvist
Ledamot Socialnämnden
Feministiskt initiativ

SO protokoll 2019-06-19 reservation § 116/03

Reservation till Socialnämnden 2019-06-19
Sverigedemokraterna reserverar oss mot delar av
ärende 11, Regelverk för Lunds kommuns hantering
av bosättning av nyanlända utifrån bosättningslagen
Dnr SO 2019/0093
Sverigedemokraterna anser inte att
Socialförvaltningen ska erbjuda permanenta bostäder
till nyanlända.

För Sverigedemokraterna 2019-06-21

Marcus Svensson
ledamot (SD) - Socialnämnden - Lund

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 117

Månadsstatistik över försörjningsstödet
2019

Dnr SO 2019/0016

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juni 2019,
månadsstatistik över försörjningsstödet i maj 2019.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (26)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 118

Månadsstatistik över flyktingmottagningen
2019

Dnr SO 2019/0017

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2019-05-31 månadsstatistik över
flyktingmottagningen i maj 2019.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (26)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 119

Beläggningsstatistik för Piletorps
akutboende

Dnr SO 2019/0018

Beslutsunderlag
Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende i maj 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (26)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 120

Anmälningar till socialnämnden

Dnr SO 2019/0025

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2019-06-10 anmälningar till socialnämnden i maj
2019.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (26)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 121

Redovisning av delegerade beslut

Dnr SO 2019/0023

Beslutsunderlag
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2019-05-01-2019-0531
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2019-0501-2019-05-31
Tillståndsenhetens beslut 2019-05-01-2019-05-31.
Kommunal finansiering av kvalitetsstyrning 2020-2023. SO
2018/0178

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (26)

