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Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

godkänna verksamhetsplan med internbudget 2022 och
överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Socialnämnden, liksom övriga nämnder och styrelser, har av
kommunfullmäktige i uppdrag att ta fram verksamhetsplan med
internbudget för 2022. Syftet är att beskriva hur nämnden, genom
kommunfullmäktiges mål, fokusområden och nämndens
utvecklingsmål samt särskilda uppdrag bidrar till att förverkliga
Lunds vision och förhållningssätt.

Socialnämndens kommunbidrag är 672 175 tkr, enligt EVP 20222024. Anslag för investeringar såsom möbler och IT-utrustning är 2
000 tkr.

Underlag för beslutet
•
•

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29 (denna
skrivelse)
Verksamhetsplan med internbudget 2022, socialnämnden

Barnets bästa

Påverkar beslutet barn?
Ärendet riktar sig inte direkt till barn, men genom att tydliggöra
socialnämndens verksamhet och budget ökar förutsättningarna för
att barns behov av och rätt till insatser tillgodoses.

Har barn fått uttrycka sina åsikter? (artikel 12)
Barns åsikter har inhämtas. I framtagandet av ärendet har
förvaltningen tagit hjälp av Lunds ungdomsombud som bistått med
att läsa och ställa frågor på föregående års verksamhetsplan och
internbudget utifrån ungas perspektiv. Återkopplingen är att
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nämndens utvecklingsmål utgår från barnperspektivet på ett bra
sätt. Det som särskilt har berörts och som bedöms vara viktiga för
Lunds unga befolkning inför 2022 är att:
•

•

•

Trygga skydda och stödja barn i Lund för att stärka deras
levnadsförhållanden. Arbetet anses extra viktigt inför
2022 med anledning av att många barn mår/mått sämre
på grund av pandemin.
Personer med försörjningsstöd ska stärkas till
självförsörjning genom socialförvaltningens insatser. När
familjers förmåga till självförsörjning ökar minskar barns
oro.
Förebyggande arbete mot våld och förtryck. I flera
kontakter med ungdomar har den starkt negativa
påverkan som våld och förtryck har påverkan på barn
uppkommit.

Hur har barns bästa beaktats?(artikel 2, 3 och 6)
Resultatet av Lunds ungdomsombuds arbete är att förvaltningen
kunnat förtydliga och beskriva de områden där vi engagerar barn
och unga i utvecklandet av framtidens socialtjänst i Lund. Genom att
metodiskt och systematiskt arbeta för att barns/de ungas röst blir
hörd och ett enkelt språkbruk ökar möjligheter och förutsättningar
för att tillgodose barns rättigheter, oavsett härkomst, kön, religion,
funktionsnedsättningar eller andra liknande skäl.
Beskriv eventuella intressekonflikter.(artikel 4)
Krav på effektiviseringar kan innebära en intressekonflikt i
förhållande till barnens behov och förutsättningar. Nämndens
inriktning är att effektiviseringar och kostnadsminskningar sker
inom områden där konsekvenser för barn är små. Effektiviseringar i
budget 2022, enligt EVP 2022-2024 löses genom ettårigt
resurstillskott.

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
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