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Socialnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare
Paragrafer

Justerare

2021-04-21 klockan 16.30–18.35, Projektrummet, Knutsgården
Göran Wallén (M), ordförande
Ursula Savonius (L), vice ordf, deltar digitalt
Saima Jönsson Fahoum (V), 2:e vice ordf, deltar digitalt
Petra Douhane (M), deltar digitalt
Karin Nilsson (C), deltar digitalt
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

Amanda Thonander (M), deltar digitalt
Yassin Ekdahl (C), från kl 16:45, deltar digitalt
Katarina Sjöberg (FNL), deltar digitalt
Fredrik Persson (S), fr kl 17:00, deltar digitalt
Jörgen Nilsson (S), deltar digitalt
Johan Nilsson (MP), deltar digitalt
Linda Grenander (V), deltar digitalt
Maja Grubelic (FI), deltar digitalt
Charlotta Billvik (SD), deltar digitalt

Annika Pettersson, socialdirektör
Johan Larsson Boström, biträdande socialdirektör
Karin Säfström, verksamhetschef
Elisabeth Svanberg Eriksson, verksamhetschef
Anna Burston, verksamhetschef
Annika Landfors, tillståndschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Åsa Gustafsson, HR-chef
Ulrika Brink, kommunikatör
Jonas Raquette, teknisk support
Boel Hansson, nämndsekreterare
Saima Jönsson Fahoum (V)
§ 53–69

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Tid och plats för justering
Underskrifter

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-04-21

SO 2021/0022

Den 26 april kl 16:30 på Socialförvaltningen

Sekreterare

Boel Hansson
Ordförande

Göran Wallén (M)
Justerare

Saima Jönsson Fahoum (V)
ANSLAG/BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Socialnämnden
2021-04-21
§ 53–69

2021-04-27

Datum då anslaget tas ned

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-05-18
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§ 53 Tema - Vård i familjehem
Enhetschef Nina Bergfors, familjehemssekreterare Jenny Hintze
informerar tillsammans med ett familjehem om insatsen vård i
familjehem

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54 Förvaltningen informerar
Ekonomisk rapport
Resultatavstämning till och med mars visar en ekonomi i balans för
all verksamhet förutom försörjningsstöd och drift av
Ungdomsboendet

Läget i förvaltningen utifrån Covid-19

Den senaste månaden har personalsituationen varit stabil.

Vaccinationer inom socialpsykiatrin

Nu har hela socialpsykiatrin fått sin första dos vaccin och alla
gruppboenden är fullt vaccinerade.

Socialsekreterare inom polisen

Rekrytering pågår till de två nya socialsekreterartjänsterna på
polisen.

Revisionsgranskning försörjningsstöd

En fördjupad granskning av ekonomiskt bistånd genomfördes 2018.
Lunds förtroendevalda revisorer har beställt en uppföljning av den
granskningen.

Feriepraktiken

Läget inom kommunal feriepraktik och subventionerade
feriearbeten är att vi fram till den 15 april har 433 klara platser.

Du följer väl socialtjänsten i Lund på Instagram

Vi vill rekommendera att ni följer socialtjansten_lund!

Upphandlingsnytt

Skånes kommuner har upphandlat merparten av den vård och
behandling som bedrivs av socialtjänsten i Lund. Skånes kommuner
inventerar i dagsläget alla ingående 44 kommuners intresse av
fortsatta ramavtal då det är dags att upphandla en ny avtalsperiod.
Skånes kommuner har meddelat att de inte åtar sig att upphandla
ramavtal för insatsen konsulentstödda familjehem för vuxna, vilket
innebär att nämnden behöver gå vidare i en egen upphandling
genom kommunens upphandlingsenhet. Tidsplan för
upphandlingsarbetet är att avtal ska tecknas i januari 2022
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55 Förslag om ramöverenskommelse gällande fyra
målgrupper inom området psykisk hälsa
Dnr SO 2021/0062

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

anta bilagd ramöverenskommelse mellan Region Skåne och
Skånes kommuner gällande fyra målgrupper inom området
psykisk hälsa.

Sammanfattning

Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk
funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar
att utveckla psykisk ohälsa och ramöverenskommelse gällande
personer med missbruks- och beroendeproblematik har reviderats
gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och
sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där även
samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet inkluderats.

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills
vidare med 18 månader uppsägningstid. Skånes Kommuner har vid
sitt möte den 2021-02-05 rekommenderat de skånska kommunerna
att ingå denna överenskommelse med Region Skåne.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-09
Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området
psykisk hälsa, Region Skåne och Skånes kommuner

Beslutet skickas till

Utbildningsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-21

§ 56 Coronaanpassa tolkarnas arbetsvilkor
Dnr SO 2021/0031

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelsen som socialnämndens svar till
Vision Rikstolk.

Sammanfattning

Socialnämnden ska svara på skrivelse gällande tolkarnas
arbetsvillkor under covid-19-pandemin som skickats till Sveriges alla
kommuner från fackförbundet Vision och deras avdelning Rikstolk.
Ärendet innehåller ett svar samt en beskrivning av Lunds kommuns
tolkförmedling.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-24 (denna skrivelse)
Coronaanpassa tolkarnas arbetsvillkor, Vision, Rikstolk avdelning
267 daterad 2021-01-20

Beslutet skickas till
Vision rikstolk
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58 Tillståndsenhetens tillsynsplan 2021
Dnr SO 2021/0078

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

godkänna föreslagen tillsynsplan för 2021 samt uppdra åt
socialförvaltningens tillståndsenhet att genomföra tillsyn i
enlighet med planen.

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av
serveringstillstånd och försäljningstillstånd för tobak samt tillsyn
och kontroll rörande försäljning av folköl, e-cigaretter och receptfria
läkemedel. En upprättad tillsynsplan anses väsentligt strukturera
och underlätta verksamheten samt öka förutsättningarna för att få
god effekt av arbetet.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2021

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59 Remiss från regeringskansliet av
författningsförslag i promemorian Barnets bästa när
LVU vården upphör
Dnr SO 2021/0065

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

uppdra åt socialnämndens myndighetsutskott att avge yttrande
till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har översänt remiss i ärende med dnr "KS
2021/0258" och med ärendemeningen "Remiss från
regeringskansliet socialdepartementet Remittering av
författningsförslag i promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU
upphör"
Svar ska översändas till kommunstyrelsen senast 2021-05-03.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-14 uppdrag till
myndighetsutskottet
Regeringskansliets författningsförslag

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60 Helårsstatistik 2020
Dnr SO 2021/0076

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Sammanfattning

Helårsstatistiken är ett komplement till Årsanalysen.
Centrala iakttagelser i helårsstatistiken 2020 är:

Den rådande pandemin har påverkat socialförvaltningens
verksamhet och är en återkommande förklaringsfaktor i
helårsstatistiken för 2020.

Antalet aktualiseringar på socialförvaltningen har fortsatt att öka,
men nu i något långsammare takt än tidigare år. Även 2020 är det
anmälningar som gäller barn och unga, ansökningar gällande
missbruk hos vuxna och ansökningar om försörjningsstöd som står
för ökningen av inflödet.

Antalet missbruksrelaterade öppenvårdsinsatser för vuxna har ökat
medan antalet LVM minskat.
Antalet insatser på Resursenheten Barn och unga har ökat.

Antalet mottagna flyktingar, både ensamkommande barn och
vuxna/familjer, har fortsatt att minska från 2019.

Behovet av försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser har ökat.
Antal påbörjade insatser för boendestöd har för första gånger på
flera år minskat.
Biståndslösa verksamheter (Kriscentrum, familjerådgivning,
föräldragrupper, anhörigstöd m m), Barnahus och Social jour
redovisas separat i andra sammanhang.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-24 helårsstatistik
2020

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61 Nyckeltal för socialförvaltningen 2021,
månadsstatistik med fokus på barn och unga
Dnr SO 2021/0006

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12 Nyckeltal för
socialförvaltningen 2021 med fokus på barn och unga

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-21

§ 62 Nyckeltal för socialförvaltningen 2021,
månadsstatistik med fokus självförsörjning
Dnr SO 2021/0077

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12 nyckeltal med
fokus självförsörjning

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-21

§ 63 Månadsstatistik över försörjningsstödet 2021
Dnr SO 2021/0004

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-07 månadsstatistik
över försörjningsstödet i mars 2021

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-21

§ 64 Månadsstatistik över flyktingmottagningen 2021
Dnr SO 2021/0005

Beslut

Socialnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-31 månadsstatistik
över flyktingmottagningen i mars 2021

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-21

§ 65 Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende
Dnr SO 2021/0001

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende i mars 2021

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-21

§ 66 Anmälningar till socialnämnden 2021
Dnr SO 2021/0015

Beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Underlag för beslut

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-14 anmälningar till
socialnämnden i mars 2021

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-04-21

§ 67 Redovisning av delegerade beslut 2021
Dnr SO 2021/0010

Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegerade beslut.

Underlag för beslut

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2021-03-012021-03-31
Delegerade beslut i individärenden 2021-03-01-2021-03-31
Tillståndsenhetens delegerade beslut 2021-03-01-2021-03-31

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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