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Tid och plats
Beslutande
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Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2020-10-14 klockan 16.30–18.30, ajournering klockan kl 17:2517:30, Rum Lund, Knutsgården
Göran Wallén (M), ordförande
Petra Douhane (M), deltar digitalt, t.o.m. kl 18:00, § 149
Agneta Lindskog (KD), deltar digitalt
Eva S Olsson (S), deltar digitalt
Ann-Margreth Olsson (S), deltar digitalt
Teresia Ställborn (MP), deltar digitalt
Sengül Köse Lindqvist (FI), deltar digitalt
Marcus Svensson (SD), deltar digitalt

Sushma Uthappa-Schwerdt (L), deltar digitalt, ersätter U
Savonius (L)
Amanda Thonander (M), deltar digitalt, ersätter P Douhane (M)
fr § 150
Yassin Ekdahl (C), deltar digitalt, ersätter K Nilsson (C)
Saima Jönsson Fahoum (V), deltar digitalt, ersätter S-B Persson
(V)
Katarina Sjöberg (FNL), deltar digitalt
Fredrik Persson (S), deltar digitalt, fr kl 16:55
Jörgen Nilsson (S), deltar digitalt
Johan Nilsson (MP), deltar digitalt
Maja Grubelic (FI), deltar digitalt
Hans-Olof Andersson (SD), deltar digitalt

Annika Pettersson, socialdirektör
Johan Larsson Boström, biträdande socialdirektör
Karin Säfström, verksamhetschef
Anna Burston, verksamhetschef
Elisabet Svanberg Eriksson, verksamhetschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Ulrika Brink, kommunikatör
Anna Nilsson, Vision
Jonas Hansson Raquette, teknisk support
Boel Hansson, nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Justerare
Paragrafer
Tid och plats för justering
Underskrifter

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

SO 2020/0136

Ann-Margreth Olsson (S)
§ 147–159

Socialförvaltningen den 19 oktober kl 15:30

Sekreterare

Boel Hansson
Ordförande

Göran Wallén (M)
Justerare

Ann-Margreth Olsson (S)
ANSLAG/BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Socialnämnden
2020-10-14
§ 147–159

2020-10-20

Datum då anslaget tas ned

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-11-10
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§ 147 Förvaltningen informerar
Återkoppling kring planerade förändringar av verksamheten på
Tonårsboendet.
Hederskartläggningen - informationsmöte den 5 november.
Förutsättningar för fler förebyggande insatser.
Förbättrade barnkonsekvensanalyser.

Information från Socialchefsdagarna. Läs mer på
www.socialchefsdagarna.se

Ny tjänst inom ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak)

Första roboten inom förvaltningen är här – och en till är på väg.
Presidiets årliga träff med revisionen har genomförts.

Ingen ekonomisk månadsrapport görs i september men prognosen
är oförändrad med positiv tendens.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-14

§ 148 Remiss i ärende"Motion från Lars Wirtén (MP),
Axel Hallberg (MP) och Anette Mårtensson (MP) ITguide för äldre och ömsesidig integration
Dnr SO 2020/0118

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelsen 2020-09-08 som socialnämndens
svar till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Miljöpartiet i Lund har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige gällande att kommunen ska involvera
föreningar till att möjliggöra ökat digital kompetens hos äldre vid
kommunens träffpunkter. Det hänvisas till projekt som genomförts i
andra delar av Sverige där nyanlända gymnasieungdomar undervisar
äldre i digitala verktyg. Socialnämnden ska yttra sig kring motionen.

Underlag för beslut

Motion från Lars Wirtén (MP), Axel Hallberg (MP) och Anette
Mårtensson (MP) IT-guide för äldre och ömsesidig integration
Tjänsteskrivelse den 8 september 2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-14

§ 149 Utreda och verka för införande av
kunskapstest inom samhällsorienteringen
Dnr SO 2020/0091

Beslut

Socialnämnden beslutar
att
att

socialnämnden ger socialförvaltningen uppdrag att arbeta
vidare på upplägget för ett införande av kunskapsprov inom
samhällsorienteringen i Lund utifrån denna tjänsteskrivelses
förslag
förvaltningen ska återrapportera arbetet vid nämndens
sammanträde i januari 2021.

Reservationer

Sverigedemokraterna inkommer med skriftlig reservation § 149/01
Miljöpartiet och Feministiskt initiativ inkommer med skriftlig
reservation § 149/02
Vänsterpartiet inkommer med skriftlig reservation § 149/03

Socialdemokraterna inkommer med skriftlig reservation § 149/04

Sammanfattning

Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att utreda
och verka för att ett kunskapsprov införs inom
samhällsorienteringen för nyanlända i Lunds kommun

Utredningen föreslår att ett nytt individuellt kunskapsprov
utformas inom ramen för samhällsorienteringens 100 timmar samt
bygger vidare på den struktur och de resurser som redan finns.
Införandet av ett kunskapsprov skulle därmed innebära en
kvalitetssäkring av den befintliga verksamheten.

Yrkanden

Teresia Ställborn (MP) yrkar, med instämmande av Saima Jönsson
Fahoum (V), Sengül Köse Lindqvist (FI), Ann-Margreth Olsson( S)
och Eva S Olsson (S) avslag till förvaltningens förslag.

Marcus Svensson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
tillägget att det ska vara riktiga prov, med ett betygssystem som är
ett tydligt stöd och incitament i syfte att förbättra deltagarnas
resultat.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-14
Göran Wallén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget
att förvaltningen ska återrapportera arbetet i januari 2021.
Agneta Lindskog (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ann-Margreth Olsson (S) yrkar, för socialdemokraterna, med
instämmande av Sengül Köse Lindqvist (FI) och Saima Jönsson
Fahoum (V) avslag till Marcus Svenssons (SD) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ann-Margret Olsson (S) begär ajournering och mötet ajourneras kl
17:25-17:30.

Ordförande Göran Wallén (M) ställer proposition på Agneta
Lindskogs (KD) yrkande om bifall till förvaltningens förslag mot
Teresia Ställborns (MP) m fl:s avslagsyrkande och finner att Agneta
Lindskogs (KD) förslag vunnit bifall.
Votering begärs och företas med följande propositionsordning:
Ja, till Agneta Lindskogs (KD) förslag.

Nej, till Teresia Ställborns (MP) m fl:s förslag.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Göran Wallén (M), Sushma Schwerdt (L), Petra Douhane (M), Yassin
Ekdahl (C), Agneta Lindskog (KD) och Marcus Svensson (SD) röstar
ja.

Saima Jönsson Fahoum (V), Eva Olsson (S), Ann-Margreth Olsson (S),
Teresia Ställborn (MP), Sengül Köse Lindqvist (FI) röstar nej.
Med 6 röster mot 5 vinner Agneta Lindskogs (KD) förslag bifall.

Ordförande Göran Wallén (M) ställer proposition på bifall till Marcus
Svenssons (SD) tilläggsyrkande mot Ann-Margreth Olssons (S) m fl:s
avslagsyrkande och finner att Ann-Margreth Olssons (S)
avslagsyrkande vunnit bifall.
Votering begärs och företas med följande propositionsordning:
Ja, till Ann-Margreth Olssons (S) m fl:s avslagsyrkande.
Nej, bifall till Marcus Svenssons (SD) tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Göran Wallén (M), Sushma Schwerdt (L), Petra Douhane (M), Yassin
Ekdahl (C), Agneta Lindskog (KD), Saima Jönsson Fahoum (V), Eva
Olsson (S), Ann-Margreth Olsson (S), Teresia Ställborn (MP), Sengül
Köse Lindqvist (FI) röstar ja.
Marcus Svensson (SD) röstar nej.

Justerare
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-14
Med 10 röster mot 1 röst vinner Ann-Margreth Olssons (S) m fl:s
avslagsyrkande bifall.

Ordförande Göran Wallén (M) ställer proposition på bifall till hans
eget tilläggsyrkande och finner att det vunnit bifall.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 Utreda och verka
för införande av kunskapstest inom samhällsorienteringen
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-06-10 § 101
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-30 Utredning inför
införande av kunskapstest inom samhällsorienteringen i Lund

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Skåne
Utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SO protokoll 2020-10-14, SD reservation§ 149 bilaga 01

Reservation till Socialnämnden 2020-10-14, ärende 3: Utreda
och verka för införande av kunskapstest inom
samhällsorienteringen
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet att avslå vårt
tilläggsyrkande:
”Sverigedemokraterna yrkar på att det ska vara riktiga prov, med ett betygssystem som
är ett tydligt stöd och incitament i syfte att förbättra deltagarnas resultat”
Sverigedemokraterna hade helst sett ett nollat flyktingmottagande och att Lund inte
hade haft behov av samhällsorientering för nyanlända.
Men om Lund ska ha flyktingmottagning så är det viktigt att man tidigt ställer krav på
de människor som kommer hit. Man måste tidigt göra klart för nyanlända att Sverige
är ett land som kommer ställa krav och rättigheter kommer före skyldigheter.
Därför tycker vi att det är viktigt att utforma ett betygsystem som tydligt stöd för de
nyanlända och där de faktiskt kan visa upp att de tagit del av den informationen som
delgivits.
För Sverigedemokraterna 2020-10-16
________________________
Marcus Svensson
ledamot (SD) - Socialnämnden - Lund

SO protokoll 2020-10-14 MP, FI reservation § 149 bilaga 02
Reservation från Miljöpartiet och Feministiskt initiativ
§3 Socialnämnden 201014
”Utreda och verka för införande av kunskapstest inom samhällsorienteringen”

Vi anser att samhällsorienteringen är en mycket viktig del i det etableringspaket som finns att tillgå
för nyanlända och att innehåll och utformning absolut måste hålla en hög kvalitet, för att målgruppen
ska få information och vägledning. Däremot anser vi inte att kvintettens förslag går att se som något
annat än ett sätt att misstänkliggöra personer i underläge och att lägga pengar och fokus på sådant
som inte på något sätt kan antas höja kvaliteten i verksamheten. Det är också särskilt graverande att
kvintetten väljer att direkt gå till detta förslag utan att konferera med verksamhetens samordnare
eller att formulera förslaget som utredning om kvalitetshöjning för att förbättra förutsättningar för
målgruppen utifrån individuella behov. Att förbättra förutsättningar och öka möjligheter för
individen är det som leder till en god integration, det är vårt ansvar att tillgodose.
Samhällsorienteringen är inte en utbildning utan just en introduktion till Sverige för nyanlända där
praktisk information gås igenom och diskussioner om värdegrund hålls. Orienteringen hålls av
kommunikatörer. Det är alltså inte en utbildning med lärare det handlar om utan skall ses som
information. Då samhällsorienteringen är en obligatorisk del i etableringsprogrammet och det finns
en annan myndighet som ansvarar för samordningen av etableringsuppdraget, Arbetsförmedlingen,
och Länsstyrelsen som ansvarar övergripande för samhällsorienteringen. I diskussionen vid nämnden
nämndes även SFI som Utbildningsförvaltningen ansvarar för, att det finns en god och välfungerande
SFI-undervisning så att alla i behov kan tillgodogöra sig denna är också en viktig del.
Eftersom nyanlända inte är en homogen grupp utan tvärtom består av personer med vitt skilda
bakgrunder och förutsättningar så läggs genomgångarna upp särskilt för varje ny grupp med olika
språk och med lämpligt fokus. Denna gruppanpassning är mycket viktig för att varje medverkande
skall få ut så mycket som möjligt på den tid som finns avsatt till detta.
Även om det finns gemensam praktisk information om Sverige som möjligen skulle kunna ”testas” så
ligger det stora fokuset normalt på diskussioner kring värdegrund och olika situationer kring det
vilket är mycket svårt att ha ett prov på. Vägs dessutom de praktiska svårigheterna in kring detta med
all administration det skulle innebära att utforma individanpassade test för många olika språk, olika
nivåer, olika åldrar och olika förmåga så kan slutsatsen dras att det kommer kosta mycket pengar.
Pengar som vi i så fall mycket hellre skulle se på faktiskt kvalitetshöjande och ändamålsenliga
åtgärder.

Vidare så ifrågasätter vi motiven bakom detta sätt att lägga över allt ansvar på individen. Genom att
ha ett ”slutprov” hjälper vi inte individen utan dömer istället ut de fåtal som av en eller annan
anledning inte kunnat svara ”rätt” på komplicerade frågor. Vi undrar vad konsekvensen blir om
provet inte blir godkänt? Det är inte långsökt att tänka sig ett andra steg med stora konsekvenser i
denna process. Vi saknar också ett transparent syfte och tydlig målsättning med förslaget, de frågor
vi ställde under sammanträdet förblev återigen obesvarade.
Ovanstående är alltså tidigare angiven motivering till vårt avslagsyrkande vid nämndens
sammanträde 200610, men då styret med stöd av Sverigedemokraterna fortsätter driva frågan med
obesvarade och outtalade motiv står vi fast vid det vi anfört sedan tidigare och hur vi ser på bästa
möjliga integration och inkludering.
Mot bakgrund av ovan reserverar vi oss till förmån för vårt eget avslagsyrkande.

Teresia Ställborn (MP)

Sengül Köse Lindqvist (Fi)

Ledamot

Ledamot

SO protokoll 2020-10-14, V reservation § 149 bilaga 03

RESERVATION
Socialnämnden 2020-10-14
Ärende 3.Utreda och verka för införande av kunskapstest inom
samhällsorienteringen.
Samhällsorienteringen för nyanlända är viktig.Det handlar om saklig
,praktisk Information men innehåller också gemensamma diskussioner
t.ex. beträffande värdegrund.
Test på gruppnivå utförs vilket är bra inte minst för att kommunikatören
skall få en uppfattning om ifall deltagarna uppfattat det som förmedlats.
Svårigheterna är uppenbara då de nyanlända har vitt skilda bakgrunder
som språk och utbildning.Detta är problem som kommunikatörerna redan
tampas med men att utsätta enskilda för individuell testning är inte ett
rimligt förhållningssätt.
Syftet är alltför oklart och kan trots god vilja komma att användas på ett
för den enskilda destruktivt sätt.
Dessutom torde kommunens egna kostnader bli höga eftersom en digital
plattform skall upprättas.Vidare är ärendets rubrik förvirrande då det hela
ansetts utrett .
Vi vill inte att nyanlända människor ,som ofta är svårt traumatiserade
,skall utsättas för
Individuell testning i samband med den samhällsorientering som är
avsedd att gagna och vägleda.

För Vänsterpartiet
Saima JönssonFahoum

SO protokoll 2020-10-14 S reservation § 149 bilaga 04

S-gruppens Reservation Socialnämnden 2020-10-14
§ 3 Utreda och verka för införande av kunskapstest inom samhällsorienteringen
Socialdemokraterna i socialnämnden i Lund avslår såväl införande av individuella
kunskapstest som införande av betygssättning inom samhällsorientering för nyanlända i
Lunds kommun. Vi motiverar vårt ställningstagande med följande.
Vilka skäl har Kvintetten och Sverigedemokraterna till att införa individuella kunskapsprov?
Svaren har hitintills handlat om att syftet är att undersöka hur väl deltagarna i
samhällsorientering tagit till sig innehållet och att få underlag för fortsatt pedagogisk
utformning av programmet.
Görs då inte tillräckligt med uppföljning redan? Svar: Jovisst både på lokalt och regionalt plan.
Regionalt gör länsstyrelserna årliga uppföljningar. Lokalt inom kursen besvarar deltagarna
efter varje avslutad modul (8 moduler) frågor för att kontrollera kunskapsinhämtningen.
Kontrollfrågorna täcker både rena faktafrågor och normativa områden. Kursen anpassas
fortgående till vad som framkommer såväl i deltagarnas svar som i dialog och diskussioner
med deltagarna inom kursens ram. Alltså samhällsorienteringen anpassas kontinuerligt
efter de nyanlända personernas egna förutsättningar och perspektiv. Slutsats: Kunskapsprov
behövs inte av detta skäl.
Vad kan då vara ytterligare politiska skäl till att driva att individuella deltagares prestationer
och resultat ska granskas? Vanligtvis är deltagandet i samhällsorientering, som ingår i
etableringsprogrammet, en förutsättning för att den nyanlände ska ha rätt till
försörjningsstöd. Detta påpekades också av förvaltningsledningen under nämndens
sammanträde 2020-10-14. Individens prestation och resultat i samhällsorienteringen kommer
kunna ligga som grund för och påverka bedömningar om rätten till försörjningsstöd. Detta
sker redan i den enda kommun i Sverige som tidigare infört individuella kunskapsprov,
nämligen Vellinge. Är det detta som är på gång också i Lund? Vi motsätter oss detta om så
skulle vara fallet då samhällsorienteringen inriktning är deltagande för ökad förståelse och
uppmuntran till delaktighet och deltagande i det svenska samhället. Samhällsorienteringen
handlar om information, inte utbildning, och syftar till att underlätta de nyanländas
etablering i arbets- och samhällslivet. Den nyanlände har rätt till denna information. Det är
angeläget att så många som möjligt vill och kan delta i informationen som ger
grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt
kunskapsinhämtande. För att underlätta för deltagarna till egna reflektioner och motivera
till fortsatt intresse för att undersöka hur det är att leva i Sverige, bygger pedagogiken inom
samhällsorienteringen på dialog och reflektion. Tyngdpunkten ligger på praktiska aspekter.
Det ska samhällsorienteringen fortsätta handla om.
Vi ifrågasätter att införande av kunskapskrav och individuellt kunskapsprov är i linje med
gällande lag och förordning för samhällsorienteringen. Gällande lag och förordning omfattar
inte kunskapskrav, annat är för de personer som ger samhällsorienteringen, och ger inga
öppningar för vare sig individuell betygssättning eller individuella kunskapsprov. Lagen är
en rättighetslag för den nyanlände som ger skyldigheter för kommuner och länsstyrelserna.
Kommunen ska ge varje deltagare ett intyg efter avslutad samhällsorientering. Det är en
rättighet för den enskilde och en skyldighet för kommunen. Något annat öppnar lagen inte
upp för.

För socialdemokratiska gruppen i socialnämnden i Lund

Ann-Margreth Olsson
Gruppledare

Eva S. Olsson
Fredrik Persson
Jörgen Nilsson

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-14

§ 150 Detaljplan för kvarteret Galten i Lund, Lunds
kommun - Samråd
Dnr SO 2020/0115

Beslut

Socialnämnden beslutar
att
att

översända tjänsteskrivelsen 2020-10-01 till byggnadsnämnden
ställa sig positiv till detaljplanen med de olika medskick som
finns i tjänsteskrivelsen under stycket föredragning.

Reservationer

Vänsterpartiet och Miljöpartiet inkommer med skriftlig reservation §
150 01
Sverigedemokraterna inkommer med skriftlig reservation § 150 02

Protokollsanteckningar

Agneta Lindskog (KD) låter anteckna till protokollet att
kristdemokraterna tar avstånd till ett 12 eller 9 våningshus i centrala
Lund. Lunds karaktär av gammal innerstad betyder mycket för både
befolkningen och Lunds attraktivitet som turiststad.
Kristdemokraterna vill också undvika att skolgårdens miljö
försämras av att skolan hamnar i skuggan av samma höghus.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte, för kvarteret Galten, är att möjliggöra ny
bebyggelse med högt markutnyttjande för handel, service, kultur,
skola och boende. I detta ingår det bland annat att möjliggöra för en
attraktiv mötesplats på allmän plats i kvarteret, ett nytt allmänt
parkeringsgarage under mark, möjliggöra hållplatser för
regionbusstrafiken och att säkerställa tillräckliga friytor för
Vårfruskolan samt skydda den kulturhistoriskt intressanta
bebyggelsen.
Planområdet är belägget direkt söder om Mårtenstorget och
begränsas av Råbygatan i öster, Lilla respektive Stora Tvärgatan i
söder samt Bankgatan i väster. Övervägande del av kvarteret Galten
ingår men fastigheten Galten 5 är undantagen. Planområdets areal
uppgår till ca 19 100 m2.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Yrkanden

2020-10-14

Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar, med instämmande av Sengül Köse
Lindqvist (FI), avslag till andra att-satsen i förvaltningens förslag.

Marcus Svensson (SD) yrkar att förslaget till föredragning ändras så
att följande text tillförs:

För att skapa social trygghet och trivsel i kvarteret är det också
lämpligt att man inte anlägger en skolgård på taket till
busshållplatsen, utan istället låter Vårfruskolan ha kvar sin bollplan
och byggnaden intill, istället för att den ytan bebyggs med
bostadshus. Det är även viktigt för att kvarteret ska bli mänskligt och
trevligt, att det högsta huset, ”Carlsson”, begränsas till nio våningar
istället för tolv.
Göran Wallén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på förvaltningens
förslag att-sats ett mot Marcus Svenssons (SD) ändringsyrkande och
finner att förvaltningens förslag att-sats ett vunnit bifall.
Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på sitt eget
yrkande om bifall till förvaltningens förslag mot Saima Jönsson
Fahoums (V) m fl:s avslagsyrkande mot att-sats två och finner att
hans eget yrkande vunnit bifall.
Votering begärs och företas med följande propositionsordning:
Ja, till Görans Walléns (M) yrkande om bifall till förvaltningens
förslag.

Nej, till Saima Jönsson Fahoums (V) m fl:s avslagsyrkande mot attsats två.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Göran Wallén (M), Sushma Schwerdt (L), Amanda Thonander (M),
Yassin Ekdahl (C), Agneta Lindskog (KD), Eva Olsson (S), AnnMargreth Olsson (S) och Teresia Ställborn (MP) röstar ja.
Saima Jönsson Fahoum (V), Sengül Köse Lindqvist (FI) röstar nej.
Marcus Svensson (SD) avstår från att rösta.

Med 8 röster mot 2 röster vinner Göran Walléns (M) yrkande bifall.

Underlag för beslut

Byggnadsnämnden tjänsteskrivelse 2020-05-29. Samråd detaljplan
kvarteret Galten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-14
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-01, samråd detaljplan
kvarteret Galten i Lund

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

11 (20)

SO protokoll 2020-10-14 V, FI reservation § 150 bilaga 01
Reservation från Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ
§4 Socialnämnden 201014
”Samråd detaljplan för kvarteret Galten i Lund”

Vi anser att förvaltningen förtjänstfullt framhävt bostäder för sociala ändamål men att
barnperspektivet inte är framhävt.
För barn och unga är den fysiska miljön del av deras utvecklingsmiljö och platsen där
förutsättningar grundläggs för framtida hälsa,välbefinnande och engagemang för sin sociala
och fysiska omvärld.När lek sker utomhus ökar den fysiska aktiviteten vilket förbättrar
hälsoeffekterna.Tillräcklig storlek och bra utformning av skolgårdar blir allt viktigare i den
täta staden.Skolgårdar är bland de utemiljöer som används allra intensivast av kommunens
invånare.Detta är utrymmeskrävande och det är ett lagkrav att barnen skall ha tillräcklig
friyta.Ingenstans i handlingarna ges några mått på skolgården, givetvis för att dessa ej
uppfylls.
I grönprogram för Lund står att skolgårdar skall prioriteras i avvägningen mellan olika
intressen.Boverkets rekommenderade yta för grundskolan är 30 kvadratmeter per barn och
sammanlagd yta om minst 3000 kvadratmeter.
I detaljplanen föreslår man dessutom att skolgården delvis skall ligga på betongdäcket
ovan ett garage.
Det finns en mängd att reagera mot i detaljplanen. Bland annat är parkeringsplatsernas antal
över normen.Bankgatan blir orimlig .Nedfart till garage skall ske därifrån liksom
att bilparkering får ske på gatan samtidigt som busstrafiken blir intensiv. Ingen cykelbana får
plats och det kommer att bli en orimlig trafiksituation för cyklister.
Gatuhus från 1813 skall rivas .11 våningshus byggas.Att så förstöra bilden av den medeltida
stadskärnan är oacceptabelt till förmån för kommersiellt bruk när centrums befintliga lokaler
gapar tomt och trenden är att omsättningen för handeln i centrum går ner.
Och underjordiskt parkeringshus där varje plats blir långt dyrare än någon bostad för sociala
ändamål.
Saima Jönsson Fahoum (V)

Sengül Köse Lindqvist (Fi)

Tjänstgörande ersättare

Ledamot

SO protokoll 2020-10-14, SD reservation§ 149 bilaga 02

Reservation till Socialnämnden i Lunds kommun, sammanträde 202010-14 , ärende 4. Detaljplan för kvarteret Galten i Lund, Lunds
kommun - Samråd Dnr SO 2020/0115
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för vårt eget
yrkande:
Sverigedemokraterna yrkar
att förslaget till föredragning ändras så att följande text tillförs:
För att skapa social trygghet och trivsel i kvarteret är det också lämpligt att man inte
anlägger en skolgård på taket till busshållplatsen, utan istället låter Vårfruskolan ha
kvar sin bollplan och byggnaden intill, istället för att den ytan bebyggs med
bostadshus. Det är även viktigt för att kvarteret ska bli mänskligt och trevligt, att det
högsta huset, ”Carlsson”, begränsas till nio våningar istället för tolv.
För Sverigedemokraterna 2020-10-14
_____________________
Marcus Svensson
ledamot SD socialnämnden

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-14

§ 151 Tillägg till delegationsordningen avseende
arbete i enlighet med patientsäkerhetslagen
Dnr SO 2020/0143

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

socialnämndens delegationsordning uppdateras i enlighet med
förslag på tillägg

Sammanfattning

Tilläggen till delegationsordningen gäller anmälan till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) i enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS
2010:659), samt yttrande till myndigheter gällande den hälso- och
sjukvård som socialnämnden ansvarar för.

Tilläggen till delegationsordningen är utformade likadant som i vårdoch omsorgsnämndens delegationsordning på de punkter som tas
upp.
Syftet med delegation i de frågorna är att korta tiden till när anmälan
skickas in till IVO, och yttrande till andra myndigheter görs.

Underlag för beslut

Förslag på tillägg till delegationsordningen för socialförvaltningen i
Lund 201006
Vård- och omsorgsförvaltningens delegationsordning punkt 1 och 2
under rubrik 2:4 Hälso- och sjukvård, samt punkt 6 under rubrik 2:8
överklaganden/yttranden.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-14

§ 152 Rapport gällande kommunal feriepraktik och
pilotprojekt subventionerat feriearbete
Dnr SO 2020/0141

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

socialförvaltningen återkommer till sammanträdet i december
med förslag på upplägg inför sommaren 2021.

Sammanfattning

Under sommaren 2020 hade 377 ungdomar kommunal feriepraktik
eller subventionerat feriearbete via Lunds kommun, 284 kommunal
feriepraktik och 93 subventionerat feriearbete. Syftet med skrivelsen
är att redogöra för verksamheten år 2020 samt vad som återstår att
konkretiseras inför sommaren 2021.
Covid-19 påverkade hela kommunen och även
feriepraktikverksamheten. Inom kommunen genomfördes många
kreativa lösningar på kort tid som resulterade i nya
feriepraktikplatser.
Pilotprojektet subventionerat feriearbete genomfördes samt har
utvärderats.

Underlag för beslut

Rapport kommunal feriepraktik 2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (20)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-14

§ 153 Revidering av systematisk uppföljning av
socialförvaltningens arbete
Dnr SO 2020/0142

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

systematisk uppföljning av socialförvaltningens arbete sker i
enlighet med förslaget.

Sammanfattning

För att nämndens politiker ska kunna följa förvaltningens arbete i
enlighet med delegationsordning förslås förändringar i
uppföljningen. Ärendet är en revidering av systematisk uppföljning
av socialförvaltningens ärenden (2008/601). Syftet är att stärka
uppföljningen av verksamheten.

Underlag för beslut

Förslag till systematisk uppföljning av socialförvaltningens ärenden
(Dnr SO 2008/601)
SO tjänsteskrivelse 2020-10-06 Revidering av systematisk
uppföljning av socialförvaltningens arbete

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-14

§ 154 Nyckeltal för socialförvaltningen 2020,
månadsstatistik med fokus på barn och unga
Dnr SO 2020/0139

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

SO tjänsteskrivelse 2020-10-01 nyckeltal för socialförvaltningen i
september 2020

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-14

§ 155 Månadsstatistik över försörjningsstödet
Dnr SO 2020/0011

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

SO tjänsteskrivelse 2020-10-05 månadsstatistik över
försörjningsstödet i september 2020

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-14

§ 156 Månadsstatistik över flyktingmottagningen
2020
Dnr SO 2020/0012

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

SO tjänsteskrivelse 2020-09-10 månadsstatistik över
flyktingmottagningen i september 2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (20)

Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-14

§ 157 Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende
Dnr SO 2020/0007

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende i september 2020

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-14

§ 158 Anmälningar till socialnämnden
Dnr SO 2020/0008

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

SO tjänsteskrivelse 2020-10-07 anmälningar till socialnämnden i
september 2020

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-14

§ 159 Redovisning av delegerade beslut
Dnr SO 2020/0009

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

godkänna rapportering av delegerade beslut.

Underlag för beslut

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2020-09-01 – 202009-30

Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2020-0901 – 2020-09-30
Tillståndsenhetens beslut 2020-09-01 – 2020-09-30

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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