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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-11

§ 180

Förvaltningen informerar

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:

Verksamhetsområde Socialpsykiatrins nya organisation.
Månadsuppföljning av ekonomin - oförändrat.

Ingen förändring för tillståndsenhetens organisatoriska tillhörighet.
Ny ANDT-plan.

Ny arbetsordning för kommunstyrelsen.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommer att göra ett
uttalande om Arbetsförmedlingens reformering inom kort.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-11

§ 181

Verksamhetsplan med internbudget 2020

Dnr SO 2019/0162

Sammanfattning

Socialnämnden, liksom övriga nämnder och styrelser, har av
kommunfullmäktige i uppdrag att ta fram verksamhetsplan med
internbudget för 2020. 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 2019-12-04.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-04, verksamhetsplan
med internbudget 2020.

Yrkanden

Sven-Bertil Persson (V) yrkar med instämmande av Sengül Köse
Lindqvist (FI), att socialnämnden till kommunstyrelsen begär ett
tilläggsanslag på 24 miljoner kronor för år 2020 för att möjliggöra en
budget i balans, en hållbar arbetsmiljö och adekvat service till
kommuninvånare.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att liggande förslag bifalles, med
den ändringen att ett belopp som motsvarar den tänkta minskningen
av anslaget till Råby gård, 1 384 tkr, kvarstår, och istället
nettokostnaden för ensamkommande barn minskas med samma
belopp, till 7 616 tkr.
Eva S Olsson (S) yrkar, för socialdemokraterna, att nämnden till
kommunstyrelsen begär extra anslag med 11 mkr för att
socialnämndens målgrupp och personal inte ska drabbas av
nedskärningarna.
Ursula Savonius (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på Hans-Olof
Anderssons (SD) yrkande mot Ursula Savonius (L) yrkande och
finner att Ursula Savonius (L) yrkande vunnit bifall.
Votering begärs och företas med följande propositionsordning:
Ja, till Ursula Savonius (L) yrkande.

Nej, till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-11
Omröstningen utfaller enlig följande:

Göran Wallén (M), Ursula Savonius (L), Petra Douhane (M), Yassin
Ekdahl (C), Agneta Lindskog (KD) och Teresia Ställborn (MP) röstar
ja.
Hans Olof Andersson (SD) röstar nej.

Sven-Bertil Persson (V), Eva S Olsson (S), Ann-Margreth Olsson (S)
och Sengül Köse Lindqvist (FI) avstår från att rösta.
Med 6 röster mot 1 röst vinner Ursula Savonius (L) yrkande bifall.

Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på Sven-Bertil
Perssons (V) m fl:s yrkande mot Eva S Olsson (S) m fl:s yrkande och
finner att Eva S Olssons (S) yrkande vunnit bifall och utgör
motförslag till huvudförslaget.

Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på Eva S Olssons
(S) m fl:s yrkande mot Ursula Savonius (L) yrkande och finner att
Ursula Savonius (L) yrkande vunnit bifall.
Votering begärs och företas med följande propositionsordning:
Ja, till Ursula Savonius (L) yrkande.

Nej, till Eva S Olssons (S) m fl:s yrkande.
Omröstningen utfaller enlig följande:

Göran Wallén (M), Ursula Savonius (L), Petra Douhane (M), Yassin
Ekdahl (C), Agneta Lindskog (KD) röstar ja.

Sven-Bertil Persson (V), Eva S Olsson (S), Ann-Margreth Olsson (S)
och Sengül Köse Lindqvist (FI) röstar nej.

Teresia Ställborn (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att
rösta.
Med 5 röster mot 4 vinner förvaltningens förslag bifall.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att
att

Justerare

godkänna verksamhetsplan med internbudget 2020 och
överlämna densamma till kommunstyrelsen.
uppdra åt förvaltningen att i april återkomma med en
lägesrapport om arbetsmiljön med särskild inriktning på
sjukskrivningar och om dessa är arbetsrelaterade.
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Reservationer

2019-12-11

Sven-Bertil Persson (V) reserverar sig mot beslutet § 181 01

Sengül Köse Lindqvist (FI) reserverar sig mot beslutet § 181 02
Eva S Olsson (S) reserverar sig mot beslutet § 181 03

Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet § 181 04
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SO protokoll 2019-12-11 reservation § 181 01

Reservation
Ärende 2. Verksamhetsplan med internbudget 2020
Socialnämnden ställde sig inte bakom V:s och F!:s yrkande
Att socialnämnden till kommunstyrelsen begär ett tilläggsanslag på 24 miljoner
kronor för år 2020 för att möjliggöra en budget i balans, en hållbar arbetsmiljö och
adekvat service till kommuninnevånare
Detta reserverar sig Vänsterpartiet emot.
I juni i år, vid kommunfullmäktiges budgetbehandling, trodde sig MP tillsammans med den
styrande kvintetten, med hjälp av 30 miljoner från LKF(s hyresgäster) ha röstat igenom en
ram för år 2020 för socialnämnden som äntligen skulle betyda möjlighet att några månader
senare ta beslut om en internbudget i balans.
De kvarvarande oppositionspartierna S, V och F! försökte förgäves övertyga de styrande
att den föreslagna ramen inte på långa vägar räckte till utan kraftiga nedskärningar i
pågående verksamhet.
Och nu visar det sig att vi hade rätt … med råge!!
Den nyss antagna internbudgeten innehåller, förutom en del som handlar om
hur man ska spara 23 miljoner kronor även medvetet underbalanserar konton (externt köpt
vård, ekonomiskt bistånd och under kontot flyktingverksamhet kostnader för externa
placeringar för LVU och LVU-liknande vård för barn och unga som kommit till Lund sedan
2015) på totalt minst 18 miljoner kronor.
Posterna under "23-miljonersbesparingen" presenteras på ett mycket svepande sätt. Vare
sig exakt hur det ska sparas eller vilka konsekvenser det får finns med i beslutsunderlaget.
Verksamheten på Råby gård flyttas till annan plats, men hur/om verksamheten som i
mycket vänder sig till personer långt från arbetsmarknaden kan fortsätta är mycket oklart.
En mycket framgångsrik placering av en socialsekreterare vid polisen dras in. Den ska
ersättas av, ja det vet man inte riktigt än.
Man räknar med att Översyn boende och hemlöshet kopplat till missbruk ska ge en
besparing på 3,5 miljoner kronor samtidigt som man redan beslutat att spara 1 miljon
genom att arbetet med planering av öppenvård i egen regi pausas.
Tonårsboendet har räddats men man räknar ändå med en kostnadsminskning på drygt en
halv miljon kronor. Det kan kanske göras utan att hota verksamheten, men oklart hur det
ska genomföras.

SO protokoll 2019-12-11 reservation § 181 01
Vänsterpartiet, tillsammans med Feministiskt Initiativ yrkade att socialnämnden till
kommunstyrelsen begär ett tilläggsanslag på 24 miljoner kronor för år 2020
Ett sådant tillskott hade dock inte räddat internbudgeten fullt ut.
Kontona för Externt köpt vård och för Ekonomiskt bistånd hade kunnat läggas på en mer
trolig nivå, ett stort antal av dåligt eller inte alls beskrivna nedskärningar hade kunnat
undvikas. Däremot hade det inneburit att underskottet för externa placeringar för LVU och
LVU-liknande vård för barn och unga som kommit till Lund sedan 2015 inte budgeteras
utan fortsatt redovisas som en avvikelse under år 2020 och att kostnaden för tomma
lokaler flyktingverksamheter och tomma lokaler kommunfinansierade verksamheter lyfts
bort från socialnämnden.

För vänsterpartiet i Socialnämnden

Sven-Bertil Persson

Reservation internbudget Socialnämndens sammanträde 191211
Feministiskt initiativ verkar konsekvent för att tillförsäkra alla i Lund möjligheten och rätten att färdas
väl genom hela livet. Den internbudget som nu antagits åstadkommer inte detta.
Det är en internbudget som trots att den inte ens levererar en budget i balans, vilket verkar
vara det enda av relevans för styret, heller inte har en verklighetsförankring. Det är för oss märkligt,
sorgligt och saknar trovärdighet och ansvar. Att ta beslut i blindo utan kunskap om konsekvenser och
risker är inte beslut Fi kan vara en del av. Arbetssättet styret valt minimerar transparens och som vi
påtalade så handlar vårt motstånd mot den inadekvata internbudgeten inte om brist på tillit till
förvaltningen utan en önskan att ta ansvar.
Med det yrkande från Fi och V som lades vid sammanträdet presenterades en möjlighet att
tillförsäkra nämnden de resurser den behöver och att rätta till det vi ser som en medveten
underbudgetering. Den möjligheten valde styret m.fl. bort.
Vi ser också att “effektiviseringar” i Socialnämnden innebär en stor risk att generera
kostnader i andra led, men det som betyder mest är att dessa krav riskerar att ge Lundabor i behov av
förvaltningens tjänster brister i tillgänglighet, stöd och hjälp utifrån behov samt belägger
tjänstepersoner med en hög press. Ett tydligt exempel är att trots att behov finns och beräknas öka
så kapas insatser såsom Råby Gårds verksamhet som ska hjälpa människor till försörjning som inte
är beroende av socialtjänsten. Helt utan förslag på andra insatser riktade mot arbetsmarknaden.
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 av styret var och hur det går att
genomföra detta med bibehållen kvalitet. Det ser vi som ansvarslöst och en signal om att det inte är
prioriterat att garantera god service för människor i kommunen och inte heller en god och trygg
arbetsmiljö för personal. Budgeten rimmar illa med nämndens mål och andra planerade aktiviteter år
2020. Vi ser inte heller utrymme med budgeten att arbeta mer förebyggande. Ett exempel är att
polisens socialsekreterare tas bort.
Som förvaltningen själv uttryckte det, socialtjänstens uppdrag är att arbeta för och med
människor som ska ha rätt till ett bra liv.

Sengül Köse Lindqvist
Ledamot Socialnämnden, Feministiskt initiativ

SO protokoll 2019-12-11 reservation § 181 03

Socialdemokraterna reservation
2. Verksamhetsplan med internbudget 2020
Socialdemokraterna är inte generellt emot besparingar och effektiviseringar. Ibland är det
nödvändigt att spara och viss effektivisering är rimlig med hänsyn till metodutveckling, ökad
kompetens mm. När det gäller lundakvintettens (med stöd av miljöpartiet) historiskt stora
nedskärningar på socialnämnden med 23 miljoner, anser vi dock att det är oacceptabelt och
yrkar avslag på internbudgeten.
Anledningen är dels otydlighet i förslaget, man ser inte alla verksamheter som drabbas, och
dels den totala bristen på risk- och konsekvensanalyser. Vi anser att det är oansvarigt att
besluta om stora nedskärningar utan att göra konsekvensanalyser och vi har en stor oro att
besparingarna kommer att drabba både våra målgrupper och vår personal.
Konsekvensen av den internbudget som nu beslutats är bl a att arbetsträningen på Råby gård
läggs ner. På Råby gård bedrivs en verksamhet för en av de svagaste av våra målgrupper;
personer som står långt från arbetsmarknaden, och som genom arbetsträningen har möjlighet
till visst arbete, studier eller annan sysselsättning. En annan viktig verksamhet som kommer
att avslutas är den socialsekreterartjänst som sedan -80 talet varit placerad hos polisen. Detta
har varit ett framgångsrikt koncept både i akuta situationer och också som viktigt
förebyggande arbete.
Socialnämnden tvingas också skära ner på uppdrag som syftar till att bryta hemlöshet och
missbruk med 3,5 miljoner.
För att kunna upprätthålla de verksamheter vi har idag och undvika en ambitionssänkning
begärde vi ett tilläggsanslag på 11 miljoner, som härrör sig från vårt budgetförslag för 2020.
För socialdemokraterna

Eva S Olsson
Ledamot socialnämnden

Ann-Margreth Olsson
Ledamot socialnämnden

Reservation till sammanträde med Socialnämnden i Lunds kommun 2019-12-11,
ärende 2, ”Verksamhetsplan med internbudget 2020”
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för vårt eget
yrkande:
att liggande förslag bifalles, med den ändringen att ett belopp som motsvarar den
tänkta minskningen av anslaget till Råby gård, 1 384 tkr, kvarstår, och istället
nettokostnaden för ensamkommande barn minskas med samma belopp, till 7 616 tkr.
För Sverigedemokraterna 2019-12-11
_____________________
Hans-Olof Andersson
Tjänstgörande ersättare (SD) socialnämnden

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-11

§ 182
2019

Granskningsrapport för intern kontroll

Dnr SO 2019/0160

Sammanfattning

Det interna kontrollarbetet är fullgjort i enlighet med den
handlingsplan som antogs av socialnämnden för år 2019. Kontrollen
visar att det interna kontrollarbetet överlag fungerar
tillfredsställande i de delar som granskats.

Granskningen visar att det finns brister i Socialförvaltningens
hantering kring direktupphandlingar. Det har tidigare
uppmärksammats brister i konkurrensutsättning i en
granskningsrapport under hösten 2018 samt en revisionsrapport
under hösten 2019. Det pågår ett arbete för att öka kunskapen i
förvaltningen för att följa kommunens riktlinjer. Ett flertal aktiviteter
pågår som ska följas upp av socialnämnden i maj 2020. Resultatet av
dessa åtgärder kommer följas i åtgärdsplan samt i handlingsplan för
intern kontroll 2020.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens missiv 2019-11-28
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-28
granskningsrapport intern kontroll 2019.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

översända granskningsrapport för intern kontroll för 2019 till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-11

§ 183

Handlingsplan för intern kontroll 2020

Dnr SO 2019/0161

Sammanfattning

Ärendet innehåller förslag till vilka risker som ska granskas i den
interna kontrollen för år 2020. De risker som förvaltningen föreslår
för granskning 2020 är:
•
•
•

Åtgärder i Lex Sarah utredningar
Att registreringar av sjukfrånvaro inte sker
Kontroll över avtal i register

De risker som kommunstyrelsen har beslutat för 2020 är:
•
•

•
•
•

Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
Risk att sjukfrånvaro inte registreras i HR-portalen och
felaktig löneutbetalning sker
Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
Leverantörstrohet
Kompetens kring dataskyddsförordningen - GDPR

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens missiv 2019-11-28
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-28, handlingsplan för
intern kontroll 2020

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

godkänna handlingsplanen för intern kontroll 2020.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-11

§ 184
Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet - Socialförvaltningen 2019
Dnr SO 2019/0157

Sammanfattning

Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) vilket även i år har skett
genom en webb-enkät. Denna besvarades av chefer, medarbetare
och skyddsombud och innehåller 22 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 2019.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2019
Webbenkät årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
för Socialförvaltningen 2019

Beslut

Socialnämnden beslutar
att
att

godkänna förvaltningens rapport och förslag till åtgärder samt
översända den till kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-11

§ 185
Rapport om sommarpraktik och
sommarlovsentreprenörer 2019
Dnr SO 2019/0158

Sammanfattning

Sommaren 2019 erbjöds 650 ungdomar sommarpraktik i Lunds
kommuns regi. Av 650 erbjudna ungdomar tackade 150 ungdomar
nej, på grund av låg ersättningsnivå eller för att de fått sommarjobb
på egen hand. Dessa platser erbjöds till andra sökande, vilket
resulterade i att 599 ungdomar tackade ja till sommarpraktiken.
Både privata och kommunala arbetsplatser erbjöd sig att välkomna
sommarpraktikanter. Uppföljning skedde både på plats på
arbetsplatserna och över telefon. Sommarpraktikanterna har haft en
hög närvaro, där 80 procent av alla erbjudna har fullföljt hela eller
delar av sin praktik. Besked om erbjudande gick ut till ungdomarna i
början av april och även placeringsmail till arbetsgivare skickades ut
vid samma tid. Liksom tidigare år har samtliga handledare ombetts
att visa upp ett begränsat utdrag ur Polisens belastningsregister och
varje handledare får ansvara för två praktikanter per praktikperiod.
Precis som föregående år har det funnits tillgång till en SMS-tjänst
som underlättar kommunens kommunikation med praktikanterna.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-28 rapport om
sommarpraktik 2019.
Bilaga Rapport Sommarlovsentreprenörer 2019.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

godkänna tjänsteskrivelsen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-11

§ 186
2019

Månadsstatistik över försörjningsstödet

Dnr SO 2019/0016

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-04, månadsstatistik
över försörjningsstödet i november 2019

Beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-11

§ 187
2019

Månadsstatistik över flyktingmottagningen

Dnr SO 2019/0017

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-30, månadsstatistik
över flyktingmottagningen i november 2019.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-11

§ 188
Beläggningsstatistik för Piletorps
akutboende
Dnr SO 2019/0018

Beslutsunderlag

Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende i november 2019.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (19)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-11

§ 189

Anmälningar till socialnämnden

Dnr SO 2019/0025

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-04, anmälningar till
socialnämnden i november 2019.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

15 (19)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-11

§ 190

Redovisning av delegerade beslut

Dnr SO 2019/0023

Beslutsunderlag

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2019-11-01-2019-1130.
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2019-1101-2019-11-30.
Tillståndsenhetens beslut 2019-11-01-2019-11-30.

Beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (19)

