Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-11

SO 2020/0029

Socialnämnden
Plats och tid
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Övriga

Justerare
Paragrafer
Plats och tid för justering

Justerare

Diamanten, Brotorget 1, 2020-03-11 klockan 16.30–19.20
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Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Fröman, verksamhetschef
Karin Säfström, verksamhetschef
Anna Burston, verksamhetschef
Ann-Charlott Johansson, t f verksamhetschef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Ulrika Brink, kommunikatör
Boel Hansson, nämndsekreterare
Eva S Olsson (S)
§ 41–52

Socialförvaltningen den 16 mars 2020, kl 16:30
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Organ

Sammanträdesdatum
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Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet
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Socialnämnden
2020-03-11
§ 41–52

2020-03-17
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Socialförvaltningen, Brotorget 1
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Justerare
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-11

§ 41
Förändringar i socialförvaltningens
organisation
Utvecklingschef Johan Larsson Boström informerar om
förändringar i socialförvaltningens organisation.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-11

§ 42

Förvaltningen informerar

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om:
Ekonomirapport per den 29 februari

Coronavirus, pandemiplan och lägesrapport

Information om besök på upphandlingsutskottet

Kommande presidieträff med utbildningsnämnden, barn- och
skolnämnden, kultur. och fritidsnämnd och socialnämnden kring oro
barn och unga.
Tonårsboendet, redovisning av kommande effektiviseringar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-11

§ 43
Planprogram för Östra Nöbbelöv i Lund,
Lunds kommun - Programsamråd
Dnr SO 2020/0024

Sammanfattning

Föreslaget planprogram har tagits fram för att se över möjligheter till
förtätning och förädling inom området samt skapa en långsiktigt
hållbar bebyggelsestruktur inom området som helhet.
Planprogrammets ambition är att förverkliga de strategier som
anges för området i översiktsplan 2018 (ÖP 2018) för att stärka samt
utveckla stadslivet i området samt ligga till grund för kommande
detaljplaner inom området. Huvuddelen av programområdet ligger i
östra och mellersta delen av Nöbbelöv.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 februari 2020
Planprogram för Östra Nöbbelöv, samrådshandling upprättad 201911-29
Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse upprättad 2019-11-29

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelsen av den 27 februari 2020 som sitt
yttrande över remissen om planprogram för Östra Nöbbelöv.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-11

§ 44
Uppföljning och revidering av
Handlingsplan för att minska och motverka
hemlöshet i Lunds kommun 2018-2022
Dnr SO 2020/0035

Sammanfattning

Socialnämnden fattade i november 2017 beslut om handlingsplan för
att minska och motverka hemlöshet 2018-2022. Handlingsplanen
omfattar 14 insatsområden. Nedan följer en uppföljning av arbetet
enligt handlingsplanen samt förslag på revidering av planen för år
2020.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02
Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds
kommun 2018-2022
Bilaga ”Statistik boendeenheten

Yrkanden

Ann-Margreth Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Sengül Köse Lindqvist (FI) yrkar, med instämmande av AnnMargreth Olsson (S), Saima Jönsson Fahoum (V) och Johan Nilsson
(MP) att tillägg görs med att förvaltningen ska konkretisera
handlingsplanen för att minska och motverka hemlöshet med höjd
ambitionsnivå, tydlig målsättning och kostnad för detta samt
konsekvensanalys till uppföljning mars 2021.
Eva S Olsson (S) begär ajournering och mötet ajourneras kl 18:5118:58.

Ursula Savonius (L), yrkar, med instämmande av Göran Wallèn (M),
Yassin Ekdahl (C), Agneta Lindskog (KD) och Marcus Svensson (SD)
avslag till tilläggsyrkandet.

Beslutsgång

Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på
tilläggsyrkande mot yrkandet om avslag till tilläggsyrkandet och
finner att avslagsyrkandet vunnit bifall.
Votering begärs och företas med följande propositionsordning:
Ja, till avslag på tilläggsyrkandet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-11
Nej, till tilläggsyrkandet.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Göran Wallén (M), Ursula Savonius (L), Yassin Ekdahl (C), Agneta
Lindskog (KD) och Marcus Svensson (SD) röstar ja.

Saima Jönsson Fahoum (V), Eva S Olsson (S), Ann-Margreth Olsson
(S), Johan Nilsson (MP), Sengül Köse Lindqvist (FI) och Petra
Douhane (M) röstar nej.

Med 6 röster mot 5 vinner Sengül Köse Lindqvists (FI) mfl:s yrkande
bifall.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att
att
att

godkänna uppföljningen av handlingsplanen för att minska och
motverka hemlöshet i Lunds kommun, samt

revidera handlingsplanen enligt förslagen i socialförvaltningens
tjänsteskrivelse den 2 mars 2020

förvaltningen ska konkretisera Handlingsplan för att minska
och motverka hemlöshet med höjd ambitionsnivå, tydlig
målsättning och kostnad för detta samt konsekvensanalys till
uppföljning mars 2021.

Reservationer

Ursula Savonius (L) reserverar sig mot beslut till förmån för sitt eget
yrkande.
Vänsterpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet och feministiskt
initiativ reserverar sig § 44/01.
Marcus Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet § 44/02.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation ärende 4 Uppföljning och revidering av Handlingsplan för att
minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun 2018-2022
Socialnämndens sammanträde 20200311

Med tilläggsyrkandet ville vi konkretisera handlingsplanen för att att minska och motverka
hemlöshet med höjd ambitionsnivå, tydlig målsättning och kostnad för det samt
konsekvensanalys till uppföljning 2021.
Handlingsplanen behöver kopplas tydligt till bostads- och lokalförsörjningsplanen och
nämndens verksamhetsplan och nämndens utvecklingsmål som är att förebygga eller minska
social utestängning för personer med missbruksproblem, förebygga social utestängning
genom att fler personer blir självförsörjande samt att socialnämnden ska i samverkan bidra
till att nyanlända personer får ett mottagande som stärker den enskildes förutsättningar att
leva ett självständigt liv.
Tillgång till en trygg bostad är en grundläggande förutsättning för att ge barn goda
livsvillkor och förebygga psykisk ohälsa. Senaste information vi fått är att vi har 99 hemlösa
barn i Lunds kommun. Strukturerade intervjuer med barn i hemlöshet har samlats 2017-2019.
Vi fick ta del av dessa under nämndsammanträdet. Att bo på hotell och vandrarhem är inte ett
bra alternativ som barnen själva har uttryckt det. Totala kostnaden under 2019 var 20 580 498
kronor för hotell- och vandrarhemsboende. Förutom enorma kostnader för kommunen så är
hemlöshet enormt lidande för människor, framförallt för barn.
Kartläggningen 2019 visade på en ökad hemlöshet vilket visar behovet av kraftfullare
åtgärder. Personer som befinner sig i hemlöshet är heterogen grupp som kan utläsas i
handlingsplanens insatsområden. Olika åtgärder och olika stöd krävs för att komma åt
problematiken men tillgång till bostad är ett grundläggande behov och grundläggande för
möjligheten att forma sin tillvaro och framtid. Det finns mekanismer som utestänger eller
förhindrar människor att komma in på bostadsmarknaden som särskilt missgynnar svagare
grupper.
Bostadsbristen i Lund är försvårande för hantering av socialnämndens uppdrag som
socialförvaltningen själv uttryckt i tjänsteskrivelsen.
Tillgång till bostäder för bostadssociala ändamål är ett verktyg för socialförvaltningen att
hantera sitt uppdrag. Beslutet att avsätta 10% av hyresrätter till kommunen behöver noga
övervakas och hela kommunen behöver ta ansvar för detta.

Sengül Köse Lindqvist
Ledamot Feministiskt initiativ

Saima Jönsson Fahoum

Ann-Margreth Olsson
Ledamot Socialdemokraterna

Eva S Olsson
Ledamot Socialdemokraterna

Johan Nilsson
Tj.görande ersättare Miljöpartiet

Tj.görande ersättare Vänsterpartiet

SO protokoll 2020-03-11 reservation § 44/02

Reservation till Lunds socialnämnd sammanträde 2020-0311, ärende 4, ”Uppföljning och revidering av handlingsplan
för att minska och motverka hemlöshet” SO 2020/0035
Sverigedemokraterna reserverar oss mot tilläggsyrkandet från Fi:
Att; konkretisera ”Handlingsplan för att minska och motverka
hemlöshet” med höjd ambitionsnivå, tydlig målsättning och kostnad för
detta samt konsekvensanalys till uppföljning mars 2021.
Denna handlingsplan förtecknar mest pågående insatser, och dessa
föreslås fortsätta. Den är inte på något sätt revolutionerande, men
tilläggsyrkandet från Fi tillför knappast något konkret tankegods om
hur arbetet mot hemlöshet ska komma framåt. Yrkandet är alltså, sett ur
synvinkeln av försök till politisk styråtgärd, inte särskilt potent. Det är
väl känt att hemlöshetsproblematiken är komplex, och ofta intimt
förknippad med en lång rad livsproblem som försvårarar för människor
att överhuvudtaget kunna konkurrera på bostadsmarknaden. Vi tar
gärna en fördjupad dialog med de andra politikerna om orsakerna till
hemlösheten. Då kanske man kan enas om åtgärder som kan förbättra
situationen.
För Sverigedemokraterna 2020-03-11
_________________
Marcus Svensson
ledamot (SD) socialnämnden Lund

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-11

§ 45

Månadsstatistik över försörjningsstödet

Dnr SO 2020/0011

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 mars 2020
månadsstatistik över försörjningsstödet i februari 2020

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (16)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-11

§ 46
2020

Månadsstatistik över flyktingmottagningen

Dnr SO 2020/0012

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 februari 2020,
månadsstatistik över flyktingmottagningen i februari 2020

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarn.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-11

§ 47
Beläggningsstatistik för Piletorps
akutboende
Dnr SO 2020/0007

Beslutsunderlag

Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende i februari 2020

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-11

§ 48

Anmälningar till socialnämnden

Dnr SO 2020/0008

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 mars 2020. anmälningar
till socialnämnden i februari 2020

Beslut

Socialnämnden beslutar
att
att

lägga anmälan till handlingarna samt

låta 2 ledamöter från var sida delta i konferensen om
våldsbejakande extremism.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-11

§ 49

Redovisning av delegerade beslut

Dnr SO 2020/0009

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 mars 2020, redovisning
av delegerade beslut

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2020-02-01 – 202002-29
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden
2020-02-01 – 2020-02-29
Tillståndsenhetens beslut 2020-02-01 – 2020-02-29

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegerade beslut.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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