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KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND
SAMMANTRÄDE
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Kommunfullmäktige

Kungörelse
2017-09-15

1 (1)

KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 28 september 2017 kl. 17.00.
Sammanträdet sänds live på Lunds kommuns hemsida www.lund.se och kan även följas på plats från läktaren i
Stadshallens sessionssal. Kungörelser och protokoll publiceras på : www.lund.se/kommunfullmaktige

Följande ärenden ska behandlas:
1.
Anmälningar
2-9. Valärenden
bilaga 146, sid 4
10. Val av godkänd revisor för Lunds kommuns förvaltade stiftelser
bilaga 147, sid 12
11. Uppsägning av nuvarande avtal och förslag till nytt avtal om patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne
bilaga 148, sid 22
Motioner
12. Motion från Angelica Svensson (V) och Sven-Bertil Persson (V) ”Inför betalda
arbetskläder för personalen inom förskolan och fritidshemmen i Lunds
kommun!”
bilaga 149, sid 40
13. Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Låt ensamkommande stanna i
Lund tills de är 21 år”
bilaga 150, sid 64
Frågor
14. Eventuellt inkomna frågor
Interpellation
15. Interpellation från Gunnar Brådvik (L) ställd till kommunstyrelsens ordförande
Anders Almgren (S) angående kommunens kulturarrangemang
bilaga 151, sid 92
Lundaförslag
16. Lundaförslag ”Låt åldersuppgraderade asylsökande barn bo kvar”

bilaga 152, sid 93

Interpellationer och frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00.

Lund den 15 september 2017

Lennart Prytz
Ordförande
Kommunfullmäktige i Lund

Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Telefax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Rådhuset, Stortorget 7

046-35 50 00

046-15 22 03

www.lund.se/kommunfullmäktige

lunds.kommun@lund.se
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Förteckning över anmälningar
till kommunfullmäktiges sammanträde
den 28 september 2017
Tekniska nämndens beslut 2017-08-23 Medborgarförslag om ytterligare en parkstolpe på
gång- och cykelvägen Regnbågsgången, Dnr KS 2016/0563
Tekniska nämnden beslutar att meddela förslagsställaren att marken inte ägs av Lunds
kommun samt att översända förslaget till Lunds kommuns Fastighets AB, LKF
Tekniska nämndens beslut 2017-08-23, Medborgarförslag om funktionsdugliga fimp-och
skräpkorgar, Dnr KS 2015/0814
Tekniska nämnden beslutar att arbetet med att sätta upp fimphållare och papperskorgar samt
att samarbetet med Håll Sverige Rent ska fortskrida för att nå målet i avfallsplanen samt att
översända tjänsteskrivelsen som svar till förslagsställaren
Tekniska nämndens beslut 2017-08-23 Medborgarförslag om att använda automatiska
bommar eller pollare, Dnr KS 2016/0851
Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget, att översända ärendet till
polismyndigheten för åtgärd, att genomföra en översyn av skyltning samt att i den fortsatta
planeringen av det nord-sydliga cykelstråket väga in behovet av att minska smittrafiken
Tekniska nämndens beslut 2017-08-23, Medborgarförslag om avveckling av fågelvoljärerna i
Lunds Stadspark, Dnr KS 2016/0898
Tekniska nämnden beslutar att avstyrka förslaget
Tekniska nämndens beslut 2017-08-23, Medborgarförslag om gatubelysning på utegymmet
vid området Sockerbruket, Dnr KS 2016/1071
Tekniska nämnden beslutar att anse skrivelsen besvarad med vad förvaltningen framfört i
tjänsteskrivelsen
Tekniska nämndens beslut 2017-08-23, Medborgarförslag om utplacering av bajamajor längs
promenad- och motionsstråk, Dnr KS 2016/0849
Tekniska nämnden beslutar att avstyrka förslaget
Tekniska nämndens beslut 2017-08-23, Medborgarförslag – Bygg en estrad vid plaskdammen
i Klostergården, Dnr KS 2015/1050
Tekniska nämnden beslutar att anse skrivelsen besvarad med vad förvaltningen framfört i
skrivelsen
Tekniska nämndens beslut 2017-08-23, Medborgarförslag angående tillgänglighet i
Stadsparken, Dnr KS 2016/0289
Tekniska nämnden beslutar att anse skrivelsen besvarad med vad förvaltningen framfört i
skrivelsen
Växjö Tingsrätt/Mark- och miljödomstolens beslut 2017-08-21, Detaljplan för
Ladugårdsmarken 5:8 m.fl , Dnr KS 2017/0226
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena

4

Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-09-12

Bilaga 146
§ 46

Alma Carlssons (S) avsägelse av
uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden

Dnr KS 2017/0076

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Alma Carlsson (S) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Alma Carlssons (S) avsägelse inkommen den 25 januari 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Alma Carlsson (S) från uppdraget

att

utse Elina Vidarsson (S), Kastanjegatan 6 B, 223 56 Lund, till ny
ersättare i utbildningsnämnden efter Alma Carlsson (S), att
tjänstgöra efter Pär-Ola Nilsson (S), för tiden till och med utgången
av år 2018.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-12

§ 47

Maria Lannerstads (MP) avsägelse av
uppdrag som ledamot i valnämnden

Dnr KS 2017/0603

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Maria Lannerstad (MP) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden.

Beslutsunderlag
Maria Lannerstads (MP) avsägelse inkommen den 13 juni 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Maria Lannerstad (MP) från uppdraget,

att

utse Simon Tyrberg (MP), Bokvägen 23, 247 36 Södra Sandby, till
ny ledamot i valnämnden efter Maria Lannerstad (MP), för tiden
till och med utgången av år 2018

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-12

§ 48

Peter Franssons (S) avsägelse av
uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen från och med den 1
september 2017

Dnr KS 2017/0621

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Peter Fransson (S) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen från och med den 1
september 2017.

Beslutsunderlag
Peter Franssons (S) avsägelse inkommen den 16 juni 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Peter Fransson (S) från uppdraget

att

utse Kenth Andersson (S), Vildgåsvägen 4, 247 63 Veberöd, till ny
ersättare i Kommunstyrelsen efter Peter Fransson (S), att tjänstgöra
efter Lena Fällström (S) till och med tiden till det sammanträde då
val av kommunstyrelse förrättas nästa gång.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-12

§ 49

Victor Zettermans (L) avsägelse av
uppdrag som ersättare i Barn- och
skolnämnd Lund stad från och med
den 1 september 2017

Dnr KS 2017/0717

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Victor Zetterman (L) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Barn- och skolnämnd Lund
stad från och med den 1 september 2017.

Beslutsunderlag
Victor Zettermans (L) avsägelse inkommen den 26 juli 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Victor Zetterman (L) från uppdraget

att

utse Sushma Uthappa-Schwerdt (L), Backnejlikegatan 5, 247 56
Dalby, till ny ersättare i Barn- och skolnämnd Lund stad efter
Victor Zetterman (L), att tjänstgöra efter Ursula Savonius (L), för
tiden till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-12

§ 50

Mira Melanders (S) avsägelse av
uppdrag som nämndeman vid Lunds
Tingsrätt

Dnr KS 2017/0744

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Mira Melander (S) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som nämndeman vid Lunds Tingsrätt

Beslutsunderlag
Mira Melanders (S) avsägelse inkommen den 16 augusti 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Mira Melander (S) från uppdraget

att

utse Mathias Thurén (S), Nils Bjelkegatan 4A, 222 20 Lund, till ny
nämndeman i Lunds Tingsrätt efter Mira Melander (S), för tiden till
och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-12

§ 51

Jan O Carlssons (M) avsägelse av
uppdrag som ledamot i Tekniska
nämnden

Dnr KS 2017/0750

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Jan O Carlsson (M) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Jan O Carlssons (M) avsägelse inkommen den 17 augusti 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Jan O Carlsson (M) från uppdraget

att

utse nuvarande ersättaren Felix Solberg (M), Syrenvägen 12B, 224
56 Lund, till ny ledamot i Tekniska nämnden efter Jan O Carlsson
(M), för tiden till och med utgången av år 2018.

att

bordlägga val av ny ersättare i Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-12

§ 52

Victor Landings (KD) avsägelse av
uppdrag som ledamot i Barn- och
skolnämnd Lund stad

Dnr KS 2017/0806

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Victor Landing (KD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Barn- och skolnämnd Lund
stad.

Beslutsunderlag
Victor Landings (KD) avsägelse inkommen den 7 september 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Victor Landing (KD) från uppdraget

att

utse John Sunnqvist (KD), Kakelvägen 4B, 227 39 Lund, till ny
ledamot i Barn- och skolnämnd Lund stad efter Victor Landing
(KD), för tiden till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-12

§ 53

Ludvig Hambraeus (KD) avsägelse av
uppdrag som ledamot i
Utbildningsnämnden

Dnr KS 2017/0817

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Ludvig Hambraeus (KD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Ludvig Hambraeus (KD) avsägelse inkommen den 12 september 2017.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

befria Ludvig Hambraeus (KD) från uppdraget

att

utse Maria Gunnevik (KD), Postiljonsgatan 2 B, 227 36 Lund, till
ny ledamot i Utbildningsnämnden efter Ludvig Hambraeus (KD),
för tiden till och med utgången av år 2018.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2017-09-13

§ 273

Bilaga 147

Val av godkänd revisor för Lunds
kommuns förvaltade stiftelser (KF)

Dnr KS 2017/0782

Sammanfattning
Lunds kommuns förvaltade stiftelser måste enligt stiftelselagen ha en
auktoriserad eller godkänd revisor. Nuvarande godkända revisor, BengtÅke Hägg PwC, har efter revision av räkenskapsår 2016 valt att gå i
pension. Som ny revisor för stiftelserna föreslås revisionsbyrå Ernst &
Young AB med auktoriserad revisor Magnus Helmfrid som
huvudansvarig.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2017.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2015 § 249.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

entlediga Bengt-Åke Hägg från att vara ordinarie revisor för Lunds
kommuns förvaltade stiftelser för räkenskapsåren 2017 och 2018
enligt beslut 26 november 2015 § 249

att

utse revisionsbyrå Ernst & Young AB med Magnus Helmfrid som
huvudansvarig revisor för Lunds kommuns förvaltade stiftelser för
räkenskapsåren 2017 och 2018.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/0301

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-09-13 klockan 15.00–18.45

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Margreth Olsson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Emma Mesán, kommunjurist
Carl Lundberg, praktikant
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 264-284

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 19 september 2017, kl 12:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/0301

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-13

Paragrafer

§ 264-284

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-10-11
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Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-08-30

KS 2017/0782

Kommunstyrelsen

Annette Henriksson
annette.henriksson3@lund.se

Val av auktoriserad revisor för Lunds
kommuns förvaltade stiftelser
Sammanfattning
Lunds kommuns förvaltade stiftelser måste enligt stiftelselagen ha en
auktoriserad eller godkänd revisor. Nuvarande godkända revisor, BengtÅke Hägg PwC, har efter revision av räkenskapsår 2016 valt att gå i
pension. Som ny revisor för stiftelserna föreslås revisionsbyrå Ernst &
Young AB med auktoriserad revisor Magnus Helmfrid som
huvudansvarig.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2017 dnr KS
2017/0782
Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2015 § 249 dnr KS
2015/0967

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2015-03-26 § 43 att för
åren 2015-2018 utse Birgitta Kuylenstierna Nadel (MP) och Mars Lindén
(S) till revisorer för Lunds kommuns förvaltade stiftelser med Claes
Berne (FP) och Tamas Osvath (M) som ersättare.
Enligt stiftelselagen 4 kap 4 § måste minst en revisor vara auktoriserad
eller godkänd revisor om stiftelsen enligt bokföringslagen (1999:1078) är
skyldig att upprätta årsredovisning. Bland Lunds kommuns förvaltade
stiftelser finns det för närvarande tio stiftelser som är skyldiga att
upprätta årsredovisning. För övriga stiftelser ska en sammanställning
upprättas enligt Stiftelselagen 3 kap 2 §.
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2015-11-26 § 249 att utse
Bengt-Åke Hägg PwC som ordinarie revisor för Lunds kommuns
förvaltade stiftelser för räkenskapsåren 2015-2018. Efter årsbokslut 2016
valde dock Bengt-Åke Hägg att gå i pension varpå ny revisor måste
utses.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-08-30

KS 2017/0782

En anbudsförfrågan har skickats ut till tre olika revisionsbyråer och
samtliga valde att inkomma med offert. Baserat på dessa offerter föreslår
kommunkontoret att utse Ernst & Young AB som revisionsbyrå för
Lunds kommuns förvaltade stiftelser med auktoriserad revisor Magnus
Helmfrid som huvudansvarig. Uppdraget gäller för räkenskapsår 2017
och 2018 med möjlighet till förlängning.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar
att

entlediga Bengt-Åke Hägg från att vara ordinarie revisor för Lunds
kommuns förvaltade stiftelser för räkenskapsåren 2017 och 2018
enligt beslut 26 november 2015 § 249

att

utse revisionsbyrå Ernst & Young AB med Magnus Helmfrid som
huvudansvarig revisor för Lunds kommuns förvaltade stiftelser för
räkenskapsåren 2017 och 2018.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2015-11-26

§ 249

Val av godkänd revisor för Lunds
kommuns förvaltade stiftelser

Dnr KS 2015/0967

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 26 mars 2015 beslutat att
utse revisorer med ersättare för Lunds kommuns förvaltade stiftelser.
Enligt stiftelselagen skall, om vissa förutsättningar är uppfyllda, minst en
revisor vara auktoriserad eller godkänd revisor. Troligen av misstag har
ingen sådan revisor utsetts för innevarande mandatperiod.
Kommunkontoret föreslå att Bengt-Åke Hägg, godkänd revisor, utses till
ordinarie revisor samt Ulrika Öst, godkänd revisor, utses till suppleant
för Lunds kommuns förvaltade stiftelser under räkenskapsåren 20152018.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll den 26 mars 2015, § 43
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2015
Kommunstyrelsens beslut den 4 november 2015, § 375.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Bengt-Åke Hägg, godkänd revisor, som ordinarie revisor för
Lunds kommuns förvaltade stiftelser för räkenskapsåren 2015-2018
att utse Ulrika Öst, godkänd revisor, som suppleant revisor för Lunds
kommuns förvaltade stiftelser för räkenskapsåren 2015-2018
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

2 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-26

KS 2015/1065

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionssalen i Stadshallen, 2015-11-26 klockan 15.00–20.10

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S), kl. 18.45-20.10, §§ 252-257
Per Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M), kl. 18.45-20.10, §§ 252-257
Dan Ishaq (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M), kl. 18.45-20.10, §§ 252-257
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Emma Berginger (MP)
Peter Bergwall (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (MP), kl. 15.00-19.55, §§ 245-255
Teresia Olsson (MP), kl. 18.45 - 20.10, §§ 252-257
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

3 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-26

KS 2015/1065

Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Ted Ekeroth (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Sverker Oredsson (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD), kl. 15.00-19.10, §§ 245-253
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S) §§ 245-251,
kl. 15.00-18.45
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Göran Wallén (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 245-251
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M)
Nils Paulsson (M), tjänstgör för Marcus Lantz (M)
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Felix Solberg (M) §§ 245-251
Anders Ebbesson (MP), tjänstgör för Christina Sjöström (MP) §§
245 - 251, kl. 15.00-18.50
Jean Niyongabo (MP), tjänstgör för Teresia Olsson (MP) §§ 245-251
samt för Christina Sjöström (MP) §§ 252-257
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Joakim Månsson Bengtsson
(MP) §§ 256-257, kl.16.35-20.10
Inger Tolsved Rosenkvist (L), tjänstgör för Lars Hansson (FP)
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Mats Hansson (SD), tjänstgör för Matthew Bonnor (SD)
Marit Stigson (FI), tjänstgör för Cherry Batrapo (FI)
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD) §§ 254257, kl. 16.50-20.10

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-26

KS 2015/1065

Ersättare

Mohsen Abtin (S)
Joakim Friberg (S), kl. 15.00-18.50
Ronny Hansson (S)
Klara Strandberg (S), kl. 15.00-18.50
Hanna Örnskär (MP), kl. 15.00-18.55
Ulf Holm (MP)
Karl Branzén (L)
Hanna Håkanson (L)
Christer Wallström (L)
Helena Falk (V), kl. 16.40-20.10
Lars A Ohlsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Jan Annerstedt (FNL)
Tove Persson (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Saranna Lundén (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Holger Radner (L)
Johan Lambreus Mattsson (MP)

Paragrafer

§ 245-257

Plats och tid för justering Kommunkontoret den 10 december 2015 kl. 10.00
Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Holger Radner (L)

Justerare

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-26

KS 2015/1065

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-11-26

Paragrafer

§ 245-257

Datum då anslaget sätts upp

2015-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-01-04
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Sammanträdesdatum

2017-09-13

§ 274

Bilaga 148

Uppsägning av nuvarande avtal och
förslag till nytt avtal om
patientnämndsverksamhet mellan
Region Skåne och kommunerna i
Skåne

Dnr KS 2017/0611

Sammanfattning
Region Skånes patientnämnd har beslutat säga upp befintligt avtal om
patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne och kommunerna samt
föreslår respektive kommun att teckna ett nytt avtal med Region Skåne
om patientnämndsverksamhet, att gälla från och med den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag
Region Skånes patientnämnds skrivelse den 8 juni 2017, jämte bilaga.
Uppsägning av befintligt avtal om patientnämndsverksamhet.
Förslag till nytt Avtal om patientnämndsverksamhet.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 juni 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

bekräfta uppsägningen av befintligt avtal om
patientnämndsverksamhet

att

teckna nytt avtal med Region Skåne om patientnämndsverksamhet
enligt föreliggande förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/0301

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-09-13 klockan 15.00–18.45

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Margreth Olsson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Emma Mesán, kommunjurist
Carl Lundberg, praktikant
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 264-284

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 19 september 2017, kl 12:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/0301

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-13

Paragrafer

§ 264-284

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-10-11
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2017-06-22

KS 2017/0611

Kommunstyrelsen

Gunnar Jönsson
046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

Uppsägning av nuvarande avtal och förslag
till nytt avtal om patientnämndsverksamhet
mellan Region Skåne och kommunerna i
Skåne.
Sammanfattning
Region Skånes patientnämnd har beslutat säga upp befintligt avtal om
patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne och kommunerna samt
föreslår respektive kommun att teckna ett nytt avtal med Region Skåne
om patientnämndsverksamhet, att gälla från och med den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag
Region Skånes patientnämnds skrivelse den 8 juni 2017, jämte bilaga
Uppsägning av befintligt avtal om patientnämndsverksamhet
Förslag till nytt Avtal om patientnämndsverksamhet
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 juni 2017

Barnets bästa
Barn och unga är berörda i den mån de är patienter eller närstående.

Ärendet
Region Skånes patientnämnd har beslutat säga upp befintligt avtal om
patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne och kommunerna samt
föreslår respektive kommun att teckna ett nytt avtal med Region Skåne
om patientnämndsverksamhet, att gälla från och med den 1 januari 2018.
Nuvarande avtal mellan Region Skåne och Lunds kommun ingicks 2006.
Skälen som anges för uppsägningen av avtalet är dels att Förtroendenämnden Region Skåne har bytt namn till Patientnämnden Skåne, dels att
en ny lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården träder i kraft
den 1 januari 2018 och dels att ersättningen legat på samma nivå (20 öre
per kommuninvånare) sedan nuvarande avtal tecknades.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Enligt nuvarande och kommande lag ska det i varje landsting och
kommun finnas en eller flera patientnämnder. Lunds kommun har under
lång tid, med stöd av lagen om gemensam nämnd inom vård- och
omsorgsområdet, haft avtal med Region Skåne om att Regionen åtar sig
att bedriva patientsnämndsverksamheten.
Den nya lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården innebär
enbart marginella förändringar mot nu gällande lag om patientnämndsverksamhet m.m. Inte heller det nya avtalet innebär några ingripande
förändringar mot nu gällande avtal. Dock höjs ersättningen från en fast
ersättning om 20 öre per invånare och år till en ersättning om 28 öre per
invånare och år som räknas upp med föregående års årsmedeltal för
landstingsprisindex.
Det är vård- och omsorgsnämnden som stått kostnaderna och det är även
där kontaktpersonen enligt gällande avtal finns. Kommunkontoret har
haft underhandskontakt med förvaltningschefen, som inte har någon
erinran mot det nya avtalet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bekräfta uppsägningen av befintligt avtal om
patientnämndsverksamhet
att teckna nytt avtal med Region Skåne om patientnämndsverksamhet
enligt föreliggande förslag.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2017-09-13

Bilaga 149
§ 280

Angelica Svensson (V), Sven-Bertil
Persson (V) motion ”Inför betalda
arbetskläder för personalen inom
förskolan och fritidshemmen i Lunds
kommun!”

Dnr KS 2017/0468

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge
barn- och skolnämnderna i uppdrag att ge alla anställda inom förskolan
och fritidshemmen tillgång till arbetskläder som behövs för olika
aktiviteter under arbetsdagen.

Beslutsunderlag
Angelica Svenssons (V) och Sven-Bertil Perssons (V) motion inkommen
den 27 april 2017.
BSN Lund Östers beslut den 21 juni 2017, § 96, jämte bilaga.
BSN Lunds stads beslut den 21 juni 2017, § 64, jämte bilaga.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juli 2017.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Ulf
Nymark (MP), Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L) och Börje Hed
(FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att frågan lyfts igen i kommunstyrelsen efter att Arbetsmiljöverket
kommit med nya föreskrifter,
att motionen med detta anses besvarad.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

Justerare

frågan lyfts igen i kommunstyrelsen efter att Arbetsmiljöverket
kommit med nya föreskrifter,
motionen med detta anses besvarad.

Utdragsbestyrkande

41
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-13

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/0301

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-09-13 klockan 15.00–18.45

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Margreth Olsson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Emma Mesán, kommunjurist
Carl Lundberg, praktikant
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 264-284

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 19 september 2017, kl 12:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/0301

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-13

Paragrafer

§ 264-284

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-10-11
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Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (4)
Diarienummer

2017-07-04

KS 2017/0468

Kommunstyrelsen

Gunnar Jönsson
046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

Motion från Angelica Svensson (V), SvenBertil Persson (V) "Inför betalda arbetskläder
för personalen inom förskolan och
fritidshemmen i Lunds kommun!".
Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge
barn- och skolnämnderna i uppdrag att ge alla anställda inom förskolan
och fritidshemmen tillgång till arbetskläder som behövs för olika
aktiviteter under arbetsdagen.

Beslutsunderlag
Angelica Svenssons (V) och Sven-Bertil Perssons (V) motion inkommen
den 27 april 2017
BSN Lund Östers beslut den 21 juni 2017, § 96, jämte bilaga
BSN Lunds stads beslut den 21 juni 2017, § 64, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juli 2017

Barnets bästa
Enligt förvaltningarna är det svårt att säga om beslutet har en direkt
påverkan på barnen utan en fördjupad undersökning. Däremot kan det ha
en indirekt inverkan genom en omprioritering av ekonomiska resurser.

Ärendet
Vänsterpartiet föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge
barn- och skolnämnderna i uppdrag att ge alla anställda inom förskolan
och fritidshemmen tillgång till arbetskläder som behövs för olika
aktiviteter under arbetsdagen.
Motionen har remitterats till BSN Lunds stad och BSN Lund Öster.
Nämnderna anför huvudsakligen följande:

Arbetskläder från ett arbetsgivarperspektiv
Vad säger lagen om arbetskläder?
I Arbetsmiljöverkets AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker –
smitta, toxinpåverkan och överkänslighet så framgår det att det är viktigt

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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att personalen har en god personlig hygien och att man använder
lämpliga arbetskläder som går att tvätta i tillräckligt höga temperaturer.
From januari 2016 kräver lagen att alla som arbetar i hemtjänst,
äldreboenden och på LSS-boenden för funktionshindrade ska bära
arbetskläder. Detta för att minska smittspridningen. Det nya kravet går att
läsas i föreskriften SOFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg från
Socialstyrelsen. I föreskriften beskrivs hygienkravet och det står bland
annat att arbetskläderna ska ha korta ärmar, bytas dagligen och bytas så
fort de blir förorenade på något sätt. Föreskriften saknar dock vem som
ska stå för kostnaden av arbetskläderna och vem som ska tvätta
arbetskläderna. Därför kommer Arbetsmiljöverket med stöd från EU
ändra på sin tidigare föreskrift från 2005.
From januari 2018 kommer ett nytt EU-direktiv att genomföras och
Arbetsmiljöverket kommer föreskriva att arbetsgivare alltid ska
tillhandahålla de arbetskläder som behövs för att förebygga olycksfall
och smittspridning, både för män och för kvinnor. Förslaget till nya
föreskrifter håller nu på att jobbas fram inom Arbetsmiljöverket.
Förslaget ska sedan ut på internremiss, efter sommaren är målet att det
ska ut på externremiss. Då får Kommunal och arbetsmarknadens parter
tycka till. Därefter väntas beslut. Beslutet väntas vara färdigt 2018 och
sedan är det sex månaders ikraftträdandetid. Det innebär att föreskriften
kan tidigast börja gälla hösten 2018.
Jämställdhetsperspektivet
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom BSF Lund Öster och BSF
Lunds stad utgår ifrån Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)
För Barn- och skolförvaltning Lund Öster och barn- och skolförvaltning
Lunds stad är det angeläget att arbeta med jämställdhets- och
mångfaldsfrågor eftersom det påverkar den generation som växer upp
och går i förskolor och skolor inom verksamheten. Jämställdhet i
arbetslivet innebär lika rättigheter och lika möjligheter för kvinnor och
män i fråga om arbete, anställningsvillkor samt utveckling genom
fortbildning och kompetensutveckling i arbetet. Med mångfald menas
alla de egenskaper som gör människor unika, till exempel kön, ålder,
etnisk eller kulturell bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell
läggning, social tillhörighet, språk och utbildningsbakgrund.
Jämlikhet används i detta sammanhang som ett samlingsbegrepp för både
jämställdhet och mångfald. Jämlikhet innebär att alla människor är lika
mycket värda och har samma rättigheter och skyldigheter. Då pedagogisk
verksamhet är ett kvinnodominerande arbetsområde är det här en viktig
fråga utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Mansdominerade arbetsplatser
så som bl.a. Tekniska förvaltningen tillhandahåller arbetskläder oavsett
uppgift (vaktmästare, fastighetsskötare, parkarbetare etc.).
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Arbetskläder i Lunds kommun
Inom vård- och omsorgsförvaltningen, där det är krav på arbetskläder för
patientens säkerhet, tvättas kläderna på plats. Dessa arbetskläder ska
bytas dagligen, eller vid behov oftare enligt Socialstyrelsens föreskrift.
Kläderna ska tvättas vid 60 grader och det är inte tillåtet att tvätta
arbetskläderna i hemmet.
Inom barnomsorgen i Barn och skolförvaltning Lund öster har man
arbetskläder för utomhusbruk men på grund av ekonomiska restriktioner
har man inga arbetskläder för inomhusbruk. Det finns några förskolor
som inte har köpt in arbetskläder för utomhusbruk. Inom
fritidshemsverksamheten förekommer inga arbetskläder för personalen.
Inom förskolan i Barn och skolförvaltning Lunds Stad har man
arbetskläder för utomhusbruk och alla förskolechefer, förutom två,
uppger att de tillhandahåller arbetskläder för sin personal.
Inom fritidshemsverksamheten har majoriteten inga arbetskläder för
personalen. Förvaltningen anser, efter dialog med berörda rektorer och
utifrån nuvarande ekonomiska läge i Lunds kommun, att det inte är
möjligt att prioritera arbetskläder för personalen i
fritidshemsverksamheten Förvaltningen anser, efter dialog med berörda
rektorer att det inte finns något behov av arbetskläder för personalen i
fritidshemsverksamheten.

Arbetskläder ur ett ekonomiskt perspektiv
Det ekonomiska utrymmet för förskolor och fritidshem regleras av den
resursfördelningsmodell som kommunfullmäktige antagit. Enheterna får
sin finansiering via den skolpeng kommunfullmäktige fastställt och som
också tar hänsyn till social struktur för enheten. Skolpengen betalas ut i
relation till antalet barn och elever som är inskrivna på enheten,
månadsvis.
Genom att skollagen reviderats i enlighet med propositionen 2008 om
Offentliga bidrag på lika villkor har också de fristående enheterna rätt till
samma ersättning som de kommunala enheterna.

Skatteverkets regler om förmånsbeskattning
Skatteverkets allmänna råd för beskattningsåret 2017 anger att
förutsättningen för att arbetskläder, som i och för sig även skulle kunna
användas privat, ska betraktas som en fri nyttighet ur
beskattningssynpunkt är:
– att arbetsgivarens namn, symbol eller logotyp är varaktigt applicerat på
klädseln så att den märkbart avviker från vanliga kläder och därför inte
kan användas för privat bruk.

Vad kostar det?
Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan många år tillbaka haft betalda
arbetskläder.
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Genomsnittskostnaden per anställd för inköp har varierat mellan åren.
Kostnaden för kläderna per år har varierat mellan 350 och 675 kronor per
anställd åren 2013-2016.
En viss investering krävdes inom hemtjänsten för att bygga om lokaler så
att kläderna kunde tvättas och förvaras på plats. Kostnaderna för tvätt och
ombyggnad har inte kunnat beräknas här.
Antalet anställda inom förskolor och fritidshem inom barn- och
skolförvaltning Lund öster är våren 2017 cirka 430, vilket med en
genomsnittskostnad med 500 kr/anställd skulle innebära en årlig kostnad
på 215 000 kronor per år. Då är inte de anställda inom de fristående
enheterna inräknade.
Antalet anställda inom förskolor och fritidshem inom barn- och
skolförvaltning Lunds Stad är våren 2017 cirka 645 st. i förskola och 195
st. på fritidshem, vilket med en genomsnittskostnad med 500 kr/anställd
skulle innebära en årlig kostnad på 420 000 kronor per år. Då är inte de
anställda inom de fristående enheterna inräknade. Kostnaderna för tvätt
och eventuell ombyggnad för förvaring av kläderna ingår inte i
ovanstående beräkning.
Kostnaderna för tvätt och eventuell ombyggnad för förvaring av kläderna
samt utrymme för omklädning ingår inte i ovanstående beräkning.
Barn- och skolnämnd Lund Öster har därutöver beslutat föreslå
kommunfullmäktige
att

att

eventuell finansiering bör ske genom en nivåhöjning av
grundbeloppet i skolpengen till förskola och fritidshem med i
genomsnitt 500kr/anställd/år. Hänsyn bör också tas till tvätt och
eventuell tillkommande ombyggnadskostnad.
invänta Arbetsmiljöverkets föreskrift 2018 för eventuellt
genomförande.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avvakta införandet av Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter och att
därmed anse motionen besvarad.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-06-21

§ 96

Remiss: Motion från Angelica
Svensson (V), Sven-Bertil Persson (V)
- Inför betalda arbetskläder för
personalen inom förskolan och
fritidshemman i Lunds kommun

Dnr BSÖ 2017/0300

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt en motion från Angelica Svensson (v)
och Sven-Bertil Persson (v) för yttrande. Motionen föreslår betalda
arbetskläder för personalen inom förskolor och fritidshem i kommunen.
Förvaltningen redovisar vilka lagar som reglerar vad gäller arbetskläder
och vad det skulle kosta för förvaltningen att köpa in arbetskläder till
samtlig personal inom förskola och fritidshem.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 juni 2017
dnr BSÖ 2017/0300
Motion till kommunfullmäktige i Lund, översänd av kommunstyrelsen,
KS2017/0468, den 28 april 2017 för yttrande; ”Inför betalda arbetskläder
för personalen inom förskolan och fritidshemmen i Lunds kommun!”

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar bifall till motionen.
Karin Nilsson (C) yrkar med instämmande av Rita Borg (S), Astrid
Rugsveen (M), Kenth Andersson (S), Dennis Svensson (MP), Ola
Christiansson (S) och Margareth Hansson (S) bifall till förvaltningens
förslag.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på yrkandena
Ja till Karin Nilssons (C) yrkande
Nej till Hanna Gunnarssons (V) yrkande
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Karin Nilssons
(C) med fleras yrkande att bifalla förvaltningens förslag.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

Justerare

överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen,

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-06-21

att

att

eventuell finansiering bör ske genom en nivåhöjning av
grundbeloppet i skolpengen till förskola och fritidshem med i
genomsnitt 500kr/anställd/år. Hänsyn bör också tas till tvätt och
eventuell tillkommande ombyggnadskostnad,
invänta Arbetsmiljöverkets föreskrift 2018 för eventuellt
genomförande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Diarienummer

2017-06-21

BSÖ 2017/0350

Barn- och skolnämnd Lund Öster
Plats och tid

Boklunden, Torna Hällestad, 2017-06-21 klockan 17.30–18.30

Ledamöter

Kenth Andersson (S), ordförande
Dennis Svensson (MP), vice ordf
Karin Nilsson (C), 2:e v ordf
Rita Borg (S)
Ola Christiansson (S)
Astrid Rugsveen (M)
Hanna Gunnarsson (V)
Cornelia Kramer (L)
Eva Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare

Margareth Hansson (S), tjänstgörande för Klara Westby (MP)
Per Jakobsson (M), tjänstgörande för Charlotte Svanberg (M)

Ersättare

Viggo Marsvik (M)
Fredric Strimell (C)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ

Justerare

Karin Nilsson (C)

Paragrafer

§ 87-98

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret Lund Öster, Fritidsgatan 2, Södra Sandby
torsdag 22 juni kl 10:30
Underskrifter
Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Kenth Andersson (S)

Justerare

Karin Nilsson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum

2017-06-21

Paragrafer

§ 87-98

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-27

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-07-19

53

Tjänsteskrivelse
Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Skolkontoret

1 (4)
Diarienummer

2017-06-02

BSÖ 2017/0300

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Anna Sjölander
046-359 82 71
anna.sjolander@lund.se
Sirpa Tomasson
046-359 83 74
sirpa.tomasson@lund.se

Remiss: Motion från Angelica Svensson (V),
Sven-Bertil Persson (V) - Inför betalda
arbetskläder för personalen inom förskolan
och fritidshemmen i Lunds kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt en motion från Angelica Svensson (v)
och Sven-Bertil Persson (v) för yttrande. Motionen föreslår betalda
arbetskläder för personalen inom förskolor och fritidshem i kommunen.
Förvaltningen redovisar vilka lagar som reglerar vad gäller arbetskläder
och vad det skulle kosta för förvaltningen att köpa in arbetskläder till
samtlig personal inom förskola och fritidshem.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 juni 2017
dnr BSÖ 2017/0300.
Motion till kommunfullmäktige i Lund, översänd av kommunstyrelsen,
KS2017/0468, den 28 april 2017 för yttrande; ”Inför betalda arbetskläder
för personalen inom förskolan och fritidshemmen i Lunds kommun!”

Barnets bästa
Det är svårt att säga om beslutet har en direkt påverkan på barnen utan en
fördjupad undersökning. Däremot kan det ha en indirekt inverkan genom
en omprioritering av ekonomiska resurser.

Arbetskläder från ett arbetsgivarperspektiv
Vad säger lagen om arbetskläder?
I Arbetsmiljöverkets AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker –
smitta, toxinpåverkan och överkänslighet så framgår det att det är viktigt
att personalen har en god personlig hygien och att man använder
lämpliga arbetskläder som går att tvätta i tillräckligt höga temperaturer.
From januari 2016 kräver lagen att alla som arbetar i hemtjänst,
äldreboenden och på LSS-boenden för funktionshindrade ska bära
arbetskläder. Detta för att minska smittspridningen. Det nya kravet går att

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fritidsgatan 2
247 34 Södra Sandby

Fritidsgatan 2

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundoster@lund.se

www.lund.se
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läsas i föreskriften SOFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg från
Socialstyrelsen. I föreskriften beskrivs hygienkravet och det står bland
annat att arbetskläderna ska ha korta ärmar, bytas dagligen och bytas så
fort de blir förorenade på något sätt. Föreskriften saknar dock vem som
ska stå för kostnaden av arbetskläderna och vem som ska tvätta
arbetskläderna. Därför kommer Arbetsmiljöverket med stöd från EU
ändra på sin tidigare föreskrift från 2005.
From januari 2018 kommer ett nytt EU-direktiv att genomföras och
Arbetsmiljöverket kommer föreskriva att arbetsgivare alltid ska
tillhandahålla de arbetskläder som behövs för att förebygga olycksfall
och smittspridning, både för män och för kvinnor. Förslaget till nya
föreskrifter håller nu på att jobbas fram inom Arbetsmiljöverket.
Förslaget ska sedan ut på internremiss, efter sommaren är målet att det
ska ut på externremiss. Då får Kommunal och arbetsmarknadens parter
tycka till. Därefter väntas beslut. Beslutet väntas vara färdigt 2018 och
sedan är det sex månaders ikraftträdandetid. Det innebär att föreskriften
kan tidigast börja gälla hösten 2018.
Jämställdhetsperspektivet
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom BSF Lund Öster utgår ifrån
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)
För Barn- och skolförvaltning Lund Öster är det angeläget att arbeta med
jämställdhets- och mångfaldsfrågor eftersom det påverkar den generation
som växer upp och går i förskolor och skolor inom verksamheten.
Jämställdhet i arbetslivet innebär lika rättigheter och lika möjligheter för
kvinnor och män i fråga om arbete, anställningsvillkor samt utveckling
genom fortbildning och kompetensutveckling i arbetet. Med mångfald
menas alla de egenskaper som gör människor unika, till exempel kön,
ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, religion, funktionsnedsättning,
sexuell läggning, social tillhörighet, språk och utbildningsbakgrund.
Jämlikhet används i detta sammanhang som ett samlingsbegrepp för både
jämställdhet och mångfald. Jämlikhet innebär att alla människor är lika
mycket värda och har samma rättigheter och skyldigheter. Då pedagogisk
verksamhet är ett kvinnodominerande arbetsområde är det här en viktig
fråga utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Mansdominerade arbetsplatser
så som bl.a. Tekniska förvaltningen tillhandahåller arbetskläder oavsett
uppgift (vaktmästare, fastighetsskötare, parkarbetare etc.).
Arbetskläder i Lunds kommun
Inom vård- och omsorgsförvaltningen, där det är krav på arbetskläder för
patientens säkerhet, tvättas kläderna på plats. Dessa arbetskläder ska
bytas dagligen, eller vid behov oftare enligt Socialstyrelsens föreskrift.
Kläderna ska tvättas vid 60 grader och det är inte tillåtet att tvätta
arbetskläderna i hemmet.
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Inom barnomsorgen i Barn och skolförvaltning Lund öster har man
arbetskläder för utomhusbruk men på grund av ekonomiska restriktioner
har man inga arbetskläder för inomhusbruk. Det finns några förskolor
som inte har köpt in arbetskläder för utomhusbruk.
Inom fritidshemsverksamheten förekommer inga arbetskläder för
personalen.

Arbetskläder ur ett ekonomiskt perspektiv
Det ekonomiska utrymmet för förskolor och fritidshem regleras av den
resursfördelningsmodell som kommunfullmäktige antagit. Enheterna får
sin finansiering via den skolpeng kommunfullmäktige fastställt och som
också tar hänsyn till social struktur för enheten. Skolpengen betalas ut i
relation till antalet barn och elever som är inskrivna på enheten,
månadsvis.
Genom att skollagen reviderats i enlighet med propositionen 2008 om
Offentliga bidrag på lika villkor har också de fristående enheterna rätt till
samma ersättning som de kommunala enheterna.

Skatteverkets regler om förmånsbeskattning
Skatteverkets allmänna råd för beskattningsåret 2017 anger att
förutsättningen för att arbetskläder, som i och för sig även skulle kunna
användas privat, ska betraktas som en fri nyttighet ur
beskattningssynpunkt är:
– att arbetsgivarens namn, symbol eller logotyp är varaktigt applicerat på
klädseln så att den märkbart avviker från vanliga kläder och därför inte
kan användas för privat bruk.

Vad kostar det?
Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan många år tillbaka haft betalda
arbetskläder.
Genomsnittskostnaden per anställd för inköp har varierat mellan åren.
Kostnaden för kläderna per år har varierat mellan 350 och 675 kronor per
anställd åren 2013-2016.
En viss investering krävdes inom hemtjänsten för att bygga om lokaler så
att kläderna kunde tvättas och förvaras på plats. Kostnaderna för tvätt och
ombyggnad har inte kunnat beräknas här.
Antalet anställda inom förskolor och fritidshem inom barn- och
skolförvaltning Lund öster är våren 2017 cirka 430, vilket med en
genomsnittskostnad med 500 kr/anställd skulle innebära en årlig kostnad
på 215 000 kronor per år. Då är inte de anställda inom de fristående
enheterna inräknade.
Kostnaderna för tvätt och eventuell ombyggnad för förvaring av kläderna
samt utrymme för omklädning ingår inte i ovanstående beräkning.
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Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta
att
att

att

överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen
eventuell finansiering bör ske genom en nivåhöjning av
grundbeloppet i skolpengen till förskola och fritidshem med i
genomsnitt 500kr/anställd/år. Hänsyn bör också tas till tvätt och
eventuell tillkommande ombyggnadskostnad.
invänta Arbetsmiljöverkets föreskrift 2018 för eventuellt
genomförande.

Ann-Britt Wall Berséus
Skoldirektör

Sirpa Tomasson
Ekonom

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Anna Sjölander
HR-konsult
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-06-21

§ 64

Yttrande över remiss från KF ”Inför
betalda arbetskläder för personalen
inom förskolan”

Dnr BSL 2017/0482

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt en motion från Angelica Svensson (v)
och Sven-Bertil Persson (v) för yttrande. Motionen föreslår betalda
arbetskläder för personalen inom förskolor och fritidshem i kommunen.
Förvaltningen redovisar gällande lagstiftning samt vad det skulle kosta
för förvaltningen att köpa in arbetskläder till samtlig personal inom
förskola och fritidshem
Förvaltningen anser, efter dialog med berörda rektorer och utifrån
nuvarande ekonomiska läge i Lunds kommun, att det inte är möjligt att
prioritera arbetskläder för personalen i fritidshemsverksamheten.
Förvaltningen föreslår att förskolecheferna avsätter medel för adekvata
kläder (exempelvis regnkläder).

Beslutsunderlag
BSL Lunds stad 2017/0482 Motion till kommunfullmäktige i Lund,
översänd av kommunstyrelsen, KS2017/0468, den 28 april 2017 för
yttrande; ”Inför betalda arbetskläder för personalen inom förskolan och
fritidshemmen i Lunds kommun!”

Yrkanden
Jens Modeér (MP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Staffan Bolin (L) instämmer i Jens Modeérs (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jens Modeérs m fl yrkande och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

översända tjänsteskrivelsen som eget yttrande till
kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolledare
Administrativa chefer
Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-06-21

BSL 2016/0722

Barn- och skolnämnd Lunds stad
Plats och tid

Barn- och skolförvaltning Lund stad, St Södergatan 47, 2017-06-21
klockan 17.00–21.00

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e vice ordf
Mårten Spanne (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)

Tjänstgörande ersättare

Per-Arne Lundgren (S), Tjänstgörande för Rita Borg (S)
Jerry Davidsson (M), Tjänstgörande för Gösta Eklund (V).
Marita Eveberg Petersson (M), Tjänstgörande för Victor Landing
(KD), t o m § 60
Jens Modéer (MP), Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP),
t o m § 70
Ursula Savonius (L), Tjänstgörane för Victor Landing (KD),
fr o m § 61
Bengt Svensson (SD), Tjänstgörande för Dragan Brankovic (SD)

Ersättare

Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Max Eskilsson (C)

Övriga

Mats Jönsson, Skoldirektör, BSNLS
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSNLS
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSNLS
Jonas Eriksson, Kommunikatör, BSNLS
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSNLS
Patrik Löfstrand, Ekonom, BSNLS
Cecilia Fehrlund, Utvecklingsledare, BSNLS
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSNLS
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSNLS
Ingrid Kanje, Chef/rektor, BSNLS
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSNLS
Agneta Lindfors, Lärarnas riksförbund, BSFLS, t o m § 68
Bengt Andersson, Lärarförbundet, BSFLS, t o m § 68

Justerare

Mårten Spanne (S)

Paragrafer

§ 56-71

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017-06-21
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Plats och tid för justering BSF Lunds stad St Södergatan 47, måndagen den 26 juni kl 8:30
Underskrifter
Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Mårten Spanne (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2017-06-21

Paragrafer

§ 56-71

Datum då anslaget sätts upp

2017-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva-Lotta Kittel

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-07-25
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BSL 2017/0482

Barn- och skolnämnd Lund stad

Cecilia Lundborg Fehrlund
046-359 8281
cecilia.lundborgfehrlund@lund.se

Remiss: "Inför betalda arbetskläder för
personalen inom förskolan". Motion från
Angelica Svensson (V), Sven-Bertil Persson
(V)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt en motion från Angelica Svensson (v)
och Sven-Bertil Persson (v) för yttrande. Motionen föreslår betalda
arbetskläder för personalen inom förskolor och fritidshem i kommunen.
Förvaltningen redovisar gällande lagstiftning samt vad det skulle kosta
för förvaltningen att köpa in arbetskläder till samtlig personal inom
förskola och fritidshem
Förvaltningen anser, efter dialog med berörda rektorer och utifrån
nuvarande ekonomiska läge i Lunds kommun, att det inte är möjligt att
prioritera arbetskläder för personalen i fritidshemsverksamheten.
Förvaltningen föreslår att förskolecheferna avsätter medel för adekvata
kläder (exempelvis regnkläder).

Beslutsunderlag
BSL Lunds stad 2017/0482
Motion till kommunfullmäktige i Lund, översänd av kommunstyrelsen,
KS2017/0468, den 28 april 2017 för yttrande; ”Inför betalda arbetskläder
för personalen inom förskolan och fritidshemmen i Lunds kommun!”

Barnets bästa
Det är svårt att säga om beslutet har en direkt påverkan på barnen utan en
fördjupad undersökning. Däremot kan det ha en indirekt inverkan genom
en omprioritering av ekonomiska resurser.

Arbetskläder från ett arbetsgivarperspektiv
Vad säger lagen om arbetskläder?
I Arbetsmiljöverkets AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker –
smitta, toxinpåverkan och överkänslighet så framgår det att det är viktigt
att personalen har en god personlig hygien och att man använder
lämpliga arbetskläder som går att tvätta i tillräckligt höga temperaturer.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se
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From januari 2016 kräver lagen att alla som arbetar i hemtjänst,
äldreboenden och på LSS-boenden för funktionshindrade ska bära
arbetskläder. Detta för att minska smittspridningen. Det nya kravet går att
läsas i föreskriften SOFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg från
Socialstyrelsen. I föreskriften beskrivs hygienkravet och det står bland
annat att arbetskläderna ska ha korta ärmar, bytas dagligen och bytas så
fort de blir förorenade på något sätt. Föreskriften saknar dock vem som
ska stå för kostnaden av arbetskläderna och vem som ska tvätta
arbetskläderna. Därför kommer Arbetsmiljöverket med stöd från EU
ändra på sin tidigare föreskrift från 2005.
From januari 2018 kommer ett nytt EU-direktiv att genomföras och
Arbetsmiljöverket kommer föreskriva att arbetsgivare alltid ska
tillhandahålla de arbetskläder som behövs för att förebygga olycksfall
och smittspridning, både för män och för kvinnor. Förslaget till nya
föreskrifter håller nu på att jobbas fram inom Arbetsmiljöverket.
Förslaget ska sedan ut på internremiss, efter sommaren är målet att det
ska ut på externremiss. Då får Kommunal och arbetsmarknadens parter
tycka till. Därefter väntas beslut. Beslutet väntas vara färdigt 2018 och
sedan är det sex månaders ikraftträdandetid. Det innebär att föreskriften
kan tidigast börja gälla hösten 2018.
Jämställdhetsperspektivet
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom BSF Lunds Stad utgår ifrån
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)
För Barn- och skolförvaltning Lunds Stad är det angeläget att arbeta med
jämställdhets- och mångfaldsfrågor eftersom det påverkar den generation
som växer upp och går i förskolor och skolor inom verksamheten.
Jämställdhet i arbetslivet innebär lika rättigheter och lika möjligheter för
kvinnor och män i fråga om arbete, anställningsvillkor samt utveckling
genom fortbildning och kompetensutveckling i arbetet. Med mångfald
menas alla de egenskaper som gör människor unika, till exempel kön,
ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, religion, funktionsnedsättning,
sexuell läggning, social tillhörighet, språk och utbildningsbakgrund.
Jämlikhet används i detta sammanhang som ett samlingsbegrepp för både
jämställdhet och mångfald. Jämlikhet innebär att alla människor är lika
mycket värda och har samma rättigheter och skyldigheter. Då pedagogisk
verksamhet är ett kvinnodominerande arbetsområde är det här en viktig
fråga utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Mansdominerade arbetsplatser
så som bl.a. Tekniska förvaltningen tillhandahåller arbetskläder oavsett
uppgift (vaktmästare, fastighetsskötare, parkarbetare etc.).
Arbetskläder i Lunds kommun
Inom vård- och omsorgsförvaltningen, där det är krav på arbetskläder för
patientens säkerhet, tvättas kläderna på plats. Dessa arbetskläder ska
bytas dagligen, eller vid behov oftare enligt Socialstyrelsens föreskrift.

62

Tjänsteskrivelse

3 (4)
Diarienummer

2017-06-05

BSL 2017/0482

Kläderna ska tvättas vid 60 grader och det är inte tillåtet att tvätta
arbetskläderna i hemmet.
Inom förskolan i Barn och skolförvaltning Lunds Stad har man
arbetskläder för utomhusbruk och alla förskolechefer, förutom två,
uppger att de tillhandahåller arbetskläder för sin personal.
Inom fritidshemsverksamheten har majoriteten inga arbetskläder för
personalen. Förvaltningen anser, efter dialog med berörda rektorer och
utifrån nuvarande ekonomiska läge i Lunds kommun, att det inte är
möjligt att prioritera arbetskläder för personalen i
fritidshemsverksamheten Förvaltningen anser, efter dialog med berörda
rektorer att det inte finns något behov av arbetskläder för personalen i
fritidshemsverksamheten.

Arbetskläder ur ett ekonomiskt perspektiv
Det ekonomiska utrymmet för förskolor och fritidshem regleras av den
resursfördelningsmodell som kommunfullmäktige antagit. Enheterna får
sin finansiering via den skolpeng kommunfullmäktige fastställt och som
också tar hänsyn till social struktur för enheten. Skolpengen betalas ut i
relation till antalet barn och elever som är inskrivna på enheten,
månadsvis.
Genom att skollagen reviderats i enlighet med propositionen 2008 om
Offentliga bidrag på lika villkor har också de fristående enheterna rätt till
samma ersättning som de kommunala enheterna.

Skatteverkets regler om förmånsbeskattning
Skatteverkets allmänna råd för beskattningsåret 2017 anger att
förutsättningen för att arbetskläder, som i och för sig även skulle kunna
användas privat, ska betraktas som en fri nyttighet ur
beskattningssynpunkt är:
– att arbetsgivarens namn, symbol eller logotyp är varaktigt applicerat på
klädseln så att den märkbart avviker från vanliga kläder och därför inte
kan användas för privat bruk.

Vad kostar det?
Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan många år tillbaka haft betalda
arbetskläder.
Genomsnittskostnaden per anställd för inköp har varierat mellan åren.
Kostnaden för kläderna per år har varierat mellan 350 och 675 kronor per
anställd åren 2013-2016.
En viss investering krävdes inom hemtjänsten för att bygga om lokaler så
att kläderna kunde tvättas och förvaras på plats. Kostnaderna för tvätt och
ombyggnad har inte kunnat beräknas här.
Antalet anställda inom förskolor och fritidshem inom barn- och
skolförvaltning Lunds Stad är våren 2017 cirka 645 st. i förskola och 195
st. på fritidshem, vilket med en genomsnittskostnad med 500 kr/anställd
skulle innebära en årlig kostnad på 420 000 kronor per år. Då är inte de
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anställda inom de fristående enheterna inräknade. Kostnaderna för tvätt
och eventuell ombyggnad för förvaring av kläderna ingår inte i
ovanstående beräkning.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

översända tjänsteskrivelsen som eget yttrande till
kommunfullmäktige.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolledare
Administrativa chefer

Cecilia Fehrlund
Utvecklingsledare
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§ 281

Bilaga 150

Joakim Månsson Bengtsson (-)
motion”Låt ensamkommande stanna i
Lund tills de är 21 år”

Dnr KS 2017/0285

Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson (-) har inlämnat en motion i vilken han
beskriver den praxis som finns i Lund och många andra kommuner
utifrån Migrationsverkets anvisningar som också olika rättsliga instanser
prövat och godkänt. När en ung ensamkommande fyller 18 år eller skrivs
upp i ålder över 18 år så överförs ansvaret till Migrationsverket. Den
unge flyttar i samband med beslutet till ett anläggningsboende inom
Migrationsverket.
I motionen yrkar han i första hand att Lunds kommun ska ta ansvar för
ensamkommande som kommit till kommunen tills de fyller 21 år. Om
detta yrkande skulle falla så finns ett alternativt förslag i motionen att den
unge ska få stanna i kommunen tills överklagandeprocessen har nått sitt
ände d v s när beslutet har vunnit laga kraft.
Motionen har remitterats till socialnämnden och överförmyndarnämnden
för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017 dnr KS
2017/0285.
Socialnämndens beslut med reservationer från FI och V den 17 maj 2017,
§ 104 dnr SO 2017/0055.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2017 dnr SO 2017/0055.
Överförmyndarnämndens beslut den 10 april 2017, § 87 dnr ÖFN
2017/0007.
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse den 29 mars 2017 dnr ÖFN
2017/007.

Yrkanden
Mia Honeth (L), Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Torsten
Czernyson (KD), Hans-Olof Andersson (SD), Björn Abelson (S) och
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunkontorets förslag.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen tillstyrker motionens
andra att-sats med stöd av bedömningen i socialförvaltningens
tjänsteskrivelse av juridisk möjlighet till detta.
Ulf Nymark (MP), Börje Hed (FNL) och Emma Berginger (MP) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Justerare

Utdragsbestyrkande
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att barn och unga ska få stanna under överklagandeprocessen,
att ge i uppdrag till KS att återkomma med förslag till KF om
kompletteringsbudget med utökning av Socialnämndens ram.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mia Honeths (L) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa
och finner att kommunstyrelsen beslutar att Ulf Nymarks (MP)
m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i
huvudvoteringen.
Ja för bifall Mia Honeths (L) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Ann-Margret Olsson (S), Björn Abelson
(S), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L) och Hans-Olof Andersson
(SD) röstar ja.
Emma Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och
Börje Hed (FNL) röstar nej.
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Mia Honeths (L) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå motionen.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V), Börje Hed (FNL), Ulf Nymark (MP) och Emma
Berginger (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 281/01

Protokollsanteckningar
Mia Honeth (L), Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Torsten
Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson (C): Vi sympatiserar med

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)

66
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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motionens intentioner men det behövs nationella riktlinjer och
finansiering.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-09-13 klockan 15.00–18.45

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Margreth Olsson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Emma Mesán, kommunjurist
Carl Lundberg, praktikant
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 264-284

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 19 september 2017, kl 12:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-13

Paragrafer

§ 264-284

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-10-11

69
Reservation från Miljöpartiet de gröna och FörNyaLund
Kommunstyrelsens sammanträde 170913 ärende 18 och 19

Låt de ensamkommande flyktingbarnen stanna under överklagandeprocessen
Miljöpartiet de gröna och FörNyaLund menar att barnperspektivet måste vägleda kommunens beslut
om att låta ensamkommande flyktingbarn stanna under överklagandeprocess av asylärenden och
åldersuppskrivningar.
Ärendet gäller ensamkommande flyktingbarn som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket men
överklagat detta beslut i domstol. Frågan är om dessa barn alternativt unga vuxna ska få stanna i
kommunen eller om de ska hänvisas till Migrationsverkets asylboende i väntan på domstolens beslut.
Totalt handlar det om högst 100 personer.
Att låta dem stanna är förenat med stora kostnader som enbart till en liten del ersätts av staten. Av
beslutsunderlaget kan man dra slutsatsen att kostnaden totalt kan uppskattas till ca 20 mkr. Kostnaden
är av engångskaraktär eftersom asylprocessen numera ändrats.
De asylsökande barnen/unga vuxna har kommit en bit i sin integrationsprocess, går i skolan och har
förhoppningsvis skaffat sig ett visst nätverk och trygghet. En flytt till Migrationsverkets asylboende på
annan ort innebär att denna process störs och kan också i många fall vara en personlig tragedi som i
många fall läggs ovanpå tidigare traumatiska upplevelser.
Sällan innebär ett politiskt beslut ett sådant tydligt ställningstagande mellan å ena sidan
barn/unga vuxnas behov och å andra sidan en kostnad för kommunen. Vi har valt att ställa oss
på barnens/ de unga vuxnas sida och yrkat på att de ska få stanna i kommunen tills domstolen
fatta sitt beslut.
Skälen för vår ståndpunkt är följande:




Tungt vägande humanitära skäl talar för att inte verkställa förflyttning av asylsökande
innan den rättsliga prövningen slutförts.
Vi tror att den störda integrationsprocessen kan få allvarliga konsekvenser som i ett senare
skede drabbar samhället.
Av rättssäkerhetsskäl bör kommunen inte vidta denna åtgärd förrän det finns ett beslut som
vunnit laga kraft.

Det är samtidigt viktigt att vara medveten om att Socialnämnden i Lunds kommun dras med stora
underskott bland annat till följd av att den statliga ersättningen för kommunernas kostnader i samband
med kommunernas åtaganden för flyktingmottagandet inte är tillräckligt. Därför föreslår Miljöpartiet
och FörNyaLund kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktige med förslag till kompletteringsbudget för att utöka Socialnämndens ram så att
den täcker de kostnader som kommunen skulle ha för att låta de ensamkommande flyktingbarnen
stanna under överklagandeprocessen.

Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden som rekommenderar kommunfullmäktige att
besluta:
-

Att barn- och unga ska få stanna under överklagandeprocessen.
Att KF beslutar att ge i uppdrag till KS att återkomma med förslag till KF om
kompletteringsbudget med utökning av Socialnämndens ram.

Emma Berginger

Ulf Nymark

Börje Hed

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna

FörNyaLund
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Kommunstyrelsen

Magdalena Titze
046-359 51 52
magdalena.titze@lund.se

Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-)
"Låt ensamkommande stanna i Lund tills de är
21 år"
Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson (-) har inlämnat en motion i vilken han
beskriver den praxis som finns i Lund och många andra kommuner
utifrån Migrationsverkets anvisningar som också olika rättsliga instanser
prövat och godkänt. När en ung ensamkommande fyller 18 år eller skrivs
upp i ålder över 18 år så överförs ansvaret till Migrationsverket. Den
unge flyttar i samband med beslutet till ett anläggningsboende inom
Migrationsverket.
I motionen yrkar han i första hand att Lunds kommun ska ta ansvar för
ensamkommande som kommit till kommunen tills de fyller 21 år. Om
detta yrkande skulle falla så finns ett alternativt förslag i motionen att den
unge ska få stanna i kommunen tills överklagandeprocessen har nått sitt
ände d v s när beslutet har vunnit laga kraft.
Motionen har remitterats till socialnämnden och överförmyndarnämnden
för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017 dnr KS
2017/0285.
Socialnämndens beslut med reservationer från FI och V den 17 maj 2017,
§ 104 dnr SO 2017/0055.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2017 dnr SO 2017/0055.
Överförmyndarnämndens beslut den 10 april 2017, § 87 dnr ÖFN
2017/0007.
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse den 29 mars 2017 dnr ÖFN
2017/007.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ett barn kan inte företräda sig själv rättsligt
eller ekonomiskt och därför ska ett barn som kommer
ensamkommande till Sverige ha en god man fram tills dess att det
fyller 18 år. I de fall där barnet blir uppskrivet i ålder men där

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-15 22 03

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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barnet har överklagat och det finns tveksamheter till om barnet
faktiskt är över 18 år, säkerställer Lunds kommun att den enskilde
unge kan få stöd av god man att överklaga beslutet.

Ärendet
Joakim Månsson Bengtsson (-) har inlämnat en motion i vilken han
beskriver den praxis som finns i Lund och många andra kommuner
utifrån Migrationsverkets anvisningar som också olika rättsliga instanser
prövat och godkänt. När en ung ensamkommande fyller 18 år eller skrivs
upp i ålder över 18 år så överförs ansvaret till Migrationsverket. Den
unge flyttar i samband med beslutet till ett anläggningsboende inom
Migrationsverket.
I motionen yrkar han i första hand att Lunds kommun ska ta ansvar för
ensamkommande som kommit till kommunen tills de fyller 21 år. Om
detta yrkande skulle falla så finns ett alternativt förslag i motionen att den
unge ska få stanna i kommunen tills överklagandeprocessen har nått sin
ände d v s tills dess beslutet har vunnit laga kraft.

Socialnämndens yttrande
Enligt Socialtjänstlagen ska stöd lämnas till enskild efter en prövning av
dennes individuella behov av insatser. Det är ytterst tveksamt om den i
motionen föreslagna ordningen i förstahandsyrkandet står i samklang
med den kommunala likställighetsprincipen. Principen finns lagstadgad i
2 § 2 kap. kommunallagen (1991:900) och innebär i korthet att
kommuner inte får särbehandla medlemmar eller grupper av medlemmar
utan stöd i lag, varken positivt eller negativt.
I motionens andra yrkande framhålls att Lunds kommun bör låta
ensamkommande som överklagar Migrationsverkets beslut få stanna i
kommunen fram till dess att beslutet vunnit laga kraft. Det torde i
dagsläget inte finnas några juridiska hinder för en sådan arbetsordning.
Enligt nuvarande ersättningssystem är det dock inte möjligt för
kommunen att söka ekonomisk ersättning från Migrationsverket för tid
efter att Migrationsverket avgjort ärendet.
Den ekonomiska kostnaden för Lunds kommun är svår att med säkerhet
bedöma utifrån en mängd osäkerhetsfaktor såsom antal som får avslag på
sin asylansökan samt vilket boende personen skulle ha behov av. En
ändring av nuvarande hanteringspraxis skulle kunna bidra till brist på
platser i boenden och den föreslagna förändringen skulle kunna innebära
behov av fler HVB/Stödboenden än vad som är planerat idag alternativt
ett ökat behov av att köpa externa platser. Socialnämnden eller
överförmyndarnämnden har ingen statistik på hur stor andel av de unga
som söker överprövning av avslagsbeslutet från Migrationsverket. Enligt
den information som finns bedöms det vara en stor andel. Vid en
beräkning som omfattar en genomsnittlig kostnad för nuvarande boenden
inklusive kostnader för ledning och stöd tillsammans med att väntan på
första överprövningsinstans är ca sex månader, så beräknar
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socialnämnden kostnaden för kommunen vara inom intervallet 225 000 –
325 000 kronor per individ i genomsnitt.

Överförmyndarnämndens yttrande
Enligt Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska ett
barn under 18 år och som vid ankomst till Sverige är skilt från sina
föräldrar ha en god man. Om barnet efter ankomst till Sverige har blivit
övergivet på ett eller annat sätt innan det fått uppehållstillstånd ska också
en god man förordnas för barnet. Enlig lagstiftningen upphör
godmanskapet automatiskt när barnet fyller 18 år. Lagstiftningen ger
således inte stöd för att godmanskapet ska kvarstå tills den
ensamkommande fyller 21 år. Överförmyndarnämndens uppfattning är
således att godmanskapet ska upphöra när barnet fyller 18 år utifrån
gällande lagstiftning. Överförmyndarnämnden får som myndighet inte
fatta beslut där det saknas lagstöd.
Motionen framhåller i sitt andrahandsyrkande att Lunds kommun bör låta
ensamkommande som överklagar Migrationsverkets beslut få stanna i
kommunen fram till dess att beslutet vunnit laga kraft. Enligt
överförmyndarnämndens uppfattning är inte en åldersuppskrivning av
Migrationsverket att likställa med att barnet fyller 18 år. Anledningen till
överförmyndarnämndens ställningstagande är att det idag saknas
särskilda lagregler om åldersbedömningar. I vilken omfattning
kommunen och andra myndigheter är bundna av Migrationsverkets
bedömning av åldern har prövats av domstolar i olika mål. Även JO har
belyst frågan om åldersuppskrivningar. Överförmyndarnämnden gör
utifrån dessa domar och JO-beslut bedömningen att Migrationsverkets
ställningstaganden om ålder inte är bindande för överförmyndarnämnden
eller för andra myndigheter. Socialtjänsten, skolan och överförmyndaren
är därmed fria att göra sina egna bedömningar gällande ett barns ålder.
Med anledning av ovanstående tog överförmyndarnämnden, i december
2016, ett beslut om att ensamkommande barn som är bosatta i Lunds
kommun och som får sin ålder uppskriven till 18 år ska få ha kvar god
man tills asylbeslutet vunnit laga kraft. Beslutet innebär att de
ensamkommande barn, vars gode man ifrågasätter åldersuppskrivningen
och överklagar asylbeslutet får behålla sin god man, tills asylbeslutet
vunnit laga kraft. En individuell bedömning görs i varje enskilt ärende.
Flera överförmyndare i landet hanterar frågan på samma sätt som
överförmyndarnämnden i Lund.
Enligt lag är det den kommun där barnet är bosatt som utövar tillsyn i
godmanskapet vilket innebär att överförmyndarnämnden i Lund enbart
utövar tillsyn över de ensamkommande barn som är bosatta i Lunds
kommun. En flytt till något av Migrationsverkets boenden innebär en
flytt från Lunds kommun, eftersom Migrationsverket inte har några
anläggningsboenden i Lund. Den kommun där Migrationsverkets boende
är placerat övertar tillsynen i godmanskapet och överförmyndarnämnden
i Lund avslutar ärendet. Huruvida den ensamkommande får behålla sin
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gode man efter flytt till annan kommun, saknar överförmyndarnämnden i
Lund kännedom om.

Ändring av lagstiftning angående åldersbedömning
Sedan motionen skrevs har en ändring i lag gjorts vilket innebär att
Migrationsverket ska göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i
ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn. Den nya
lagstiftningen kommer innebära att det blir säkrare bedömningar från
Migrationsverket.
Regeln gäller från 1 maj och åldersbedömningen kan överklagas separat.
Ändringen berör ensamkommande som sökt asyl från och med 1 februari
2017. Syftet med lagändringarna är att undvika att vuxna asylsökande är
placerade på boenden för barn. Syftet är också att se till att samhällets
resurser avsatta för barn inte går till vuxna asylsökande. I de fall
Migrationsverket bedömer att en tillfällig åldersbedömning ska göras, ska
verket också erbjuda den asylsökande en medicinsk åldersbedömning.
Rättsmedicinalverket ansvarar för den medicinska åldersbedömningen.
Den är ett komplement till övrig eventuell bevisning om den
asylsökandes identitet. Den medicinska åldersbedömningen är frivillig.
Det är den asylsökande som har bevisbördan för sin ålder, som en del av
identiteten. I de ärenden där ingen medicinsk åldersbedömning kommer
in till Migrationsverket ska myndigheten fatta ett tillfälligt beslut om
ålder utifrån övriga uppgifter i ärendet. Beslutet gäller direkt, även om
det överklagas.

Förslag om tillfälligt statsbidrag under år 2017 för att
ensamkommande barn och unga ska kunna bo kvar i
kommunen efter att de fyller 18 år
Under sommaren har regeringen och Vänsterpartiet föreslagit att 195
miljoner kronor ska avsättas i höständringsbudgeten för att ge
kommunerna möjlighet att låta ensamkommande unga som fyller 18 år
bo kvar i kommunen under asylprocessen. Det är upp till varje kommun
att avgöra hur pengarna ska används. Medlen föreslås fördelas
proportionellt till kommunerna utifrån hur många asylsökande
ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt
asylärende i respektive kommun per den 30 juni 2017. Enligt förslaget
får Lunds kommun 1,2 miljoner kronor av det tillfälliga statsbidraget.

Kommunkontorets kommentar
Motionen berör de asylsökande ensamkommande barn och unga som
kommit till kommunen före den 31 januari 2017. De som kommer
därefter omfattas av den nya lagstiftningen om tidiga och
överklagningsbara åldersbedömningar vilket innebär att det blir säkrare
bedömningar från Migrationsverket och därmed en minskad risk för sena
åldersuppskrivningar.
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Antalet ensamkommande barn och unga som Lunds kommun har ansvar
för varierar i takt med att deras asylansökningar behandlas av
Migrationsverket. I juli hade kommunen ansvar för cirka 270 personer.
Av dessa har cirka 150 fått uppehållstillstånd och 120 är asylsökande. I
gruppen asylsökande är det mellan 80-100 som är, eller kan bli, föremål
för åldersprövning. De flesta ensamkommande anlände till kommunen
under hösten 2015. Under 2016 kom 25 personer och fram till augusti i år
har endast två barn kommit till kommunen. De barn och unga som får
uppehållstillstånd kan stanna i kommunen.
Under perioden juli 2016 till maj 2017 har totalt 44 ungas ärenden
avslutas. Av dessa har tio ungdomar fyllt 18 år under asylprocessen. 23
har blivit uppskrivna i ålder av Migrationsverket samt meddelats avslag
på sin asylsansökan. Samtliga har överförts till Migrationsverket och har
erbjudits boende hos dem. Åtta unga har återförenats med sina familjer,
två har avvikit och en har återvänt till sin familj i hemlandet.
Vad gäller motionens första yrkande, att kommunen ska ta ansvar för
ensamkommande tills de fyller 21 år, bedömer både socialnämnden och
överförmyndarnämnden att det inte finns stöd i lagstiftningen för den
föreslagna ordningen. Kommunkontoret föreslår därmed att detta
yrkande avslås.
Det andra yrkandet i motionen avser att Lunds kommun bör låta de
ensamkommande som skrivs upp i ålder över 18 år eller fyller 18 år
under asylprocessen som överklagar Migrationsverkets beslut, få stanna i
kommunen fram till dess att beslutet vunnit laga kraft.
Staten har ansvar för asylsökande över 18 år och kommuner kan
möjliggöra att 18-åringar kan bo kvar om förutsättningar finns. Flera
kommuner hanterar frågan på samma sätt som Lund. I vilken omfattning
kommunen och andra myndigheter är bundna av Migrationsverkets
bedömningar av åldern har prövats av olika domstolar i olika mål.
Utfallen i dessa avgöranden har varierat och domstolarna har resonerat
olika.
Planeringsförutsättningarna för kommunerna förändras från statens sida
med kort varsel genom ändrad lagstiftning och sänkta ekonomiska
ersättningar. Regeringen föreslår ett tillfälligt statsbidrag under 2017 för
att ge kommunerna möjlighet att låta ensamkommande unga som fyller
18 år bo kvar i kommunen under asylprocessen. För Lunds del skulle det
innebära ett engångsbelopp på 1,2 miljoner kronor. Detta är inte på långt
när tillräckligt för att finansiera den omställning i verksamheten som
skulle vara nödvändig. Socialnämnden beräknar att kommunens
genomsnittliga kostnad per person under sex månader är mellan 225 000
– 325 000 kronor, totalt sett en betydligt högre kostnad än vad staten
tillfälligt skjuter till.
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Om Lunds kommun ska låta den ensamkommande stanna i kommunen
och bibehålla sina rättigheter under prövotiden ger det konsekvenser bl a
i form av ändrad boendeplanering vilket medför både praktiska
svårigheter och ökade kostnader. Det råder stor brist på bostäder, alltifrån
HVB-hem till stödboende och lägenheter. Personalplaneringen skulle
även påverkas inom olika funktioner i kommunen. Överförmyndarens
kostnader skulle också öka eftersom fler ensamkommande då skulle
stanna i kommunen. Enligt det statliga ersättningssystemet är det inte
möjligt för kommunen att söka ersättning från Migrationsverket under
prövotiden.
Kommunkontorets bedömning är utifrån ovanstående att det i dagsläget
inte finns förutsättningar för att öka ambitionsnivån och låta de unga få
stanna i kommunen under prövotiden. Kommunkontoret föreslår därför
att motionen avslås i sin helhet.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster

Britt Steiner
Planeringschef
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Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-17

§ 104

Motion från Joakim Månsson
Bengtsson (-) ”Låt ensamkommande
stanna i Lund tills de är 21 år”

Dnr SO 2017/0055

Sammanfattning
Socialnämnden har fått ett motionsförslag från feministiskt initiativ där
förslaget yrkar att Lunds kommun ska ta ansvar för ensamkommande
som kommit till kommunen tills de fyller 21 år. Om detta yrkande skulle
falla så finns ett alternativt förslag i motionen att den unge ska få vara
kvar i kommunen tills överklagandeprocessen har nått sitt slut.

Beslutsunderlag
Förslag till svar på motion från FI gällande att ensamkommande ska få
stanna i Lund tills de fyller 21 år daterad 2017-05-02.
Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Låt ensamkommande
stanna i Lund tills de är 21 år” daterad 2017-03-10.

Yrkanden
Peter Fransson (S) yrkar, med instämmande av Göran Wallén (M), Dan
Ishaq (M), Agneta Lindskog (KD), Gun Jönsson (C) och Erik
Hammarstöm (MP), bifall till förvaltningens förslag.
Maja Grubelic (FI) yrkar, med instämmande av Sven-Bertil Persson (V),
att socialnämnden tillstyrker motionens andra att-sats med stöd av
tjänsteskrivelsens bedömning av juridisk möjlighet till detta.

Beslutsgång
Ordförande Peter Fransson (S) ställer proposition på yrkandena och
finner att hans eget förslag vunnit bifall.
Votering begärs och företas med följande propositionsordning:
Ja, till Peter Franssons (S) förslag.
Nej, till Maja Grubelics (FI) förslag.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Peter Fransson (S), Erik Hammarström (MP), Eva Olsson (S), Layla
Khairallah (MP), Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Gun Jönsson (C)
och Agneta Lindskog (KD) röstar ja.
Maja Grubelic (FI) och Sven-Bertil Persson (V) röstar nej.
Sonja Lindlöf (L) avstår från att rösta.
Med 8 ja-röster mot 2 nej-röst beslutar socialnämnden att bifalla Peter
Franssons (S) m.fl. yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-05-17

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelse daterad 2017-05-05 som socialnämndens
svar till motionen.

Reservationer
Maja Grubelic (FI) lämnar en skriftlig reservation, § 104 bilaga 1
Sven-Bertil Persson (V) lämnar en skriftlig reservation, § 104, bilaga 2

Protokollsanteckningar
Agneta Lindskog (KD) låter anteckna till protokollet att hon instämmer
med motionens intentioner.
Sonja Lindlöf (L) låter anteckna till protokollet att Lunds kommun bör
verka för att visa en stark solidaritet, generositet och vilja att stödja och
ansvara för ensamkommandes rätt till trygghet och god hälsa även efter
18-års ålder.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-17

SO 2017/0086

Socialnämnden
Plats och tid

Diamanten, Brotorget 1, 2017-05-17 klockan 16.30–19.00, ajournerat
kl 18:45-18:50

Ledamöter

Peter Fransson (S), ordförande
Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Eva S Olsson (S), från kl 16:50
Dan Ishaq (M)
Sven-Bertil Persson (V)
Sonja Lindlöf (L)
Gun Jönsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare

Layla Khairallah (MP), ersätter Jenny Sjöö (MP)

Ersättare

Fredrik Persson (S)
Ann-Louise Levau (S)
Mark Collins (L)
Martin Stensson (V)
Kelemua Kabede (KD)

Övriga

Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Boel Hansson, nämndsekreterare
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Kerstin Rydkvist Wildt, kommunikatör
Karin Säfström, verksamhetschef
Egil Drakfelt, utvecklingssekreterare
Anna Nilsson, Vision

Justerare

Göran Wallén (M)

Paragrafer

§ 102-124

Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 22 maj kl 16:30

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Underskrifter
Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Peter Fransson (S)

Justerare

Göran Wallén (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-05-17

Paragrafer

§ 102-124

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-06-14
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SO protokoll 2017-05-17,
§ 104, bilaga 1

Reservation

Socialnämnden hade vid sammanträde 170517 att ta ställning till tjänsteskrivelse som svar
på motion gällande att ensamkommande ska få stanna i Lund tills de fyller 21 år.
Motionen innehåller två yrkanden som tjänsteskrivelsen tydligt beskriver fakta kring och
bemöter vilket gör att det första yrkandet enligt tjänsteskrivelsen inte anses kunna uppfyllas
i enlighet med lagstiftning eller socialtjänstens metodik.
Det andra yrkandet i motionen gäller att Lunds kommun ska låta ensamkommande som
överklagar beslut om åldersuppskrivning och avslag på asylansökan kvarstanna och behålla
stöd från Lund som anvisningskommun tills beslut från Migrationsverket vunnit laga kraft.
F! menar att Lunds kommun bör verka för att visa en stark solidaritet, generositet och vilja
att stödja och ansvara för ensamkommandes rätt till trygghet och god hälsa även efter 18års ålder.
Vi ser också att ett stort finansiellt underskott i kommunen överlag och Socialnämnden i
synnerhet bedöms förhindra detta ansvar vilket vi inte anser innebär att kommunen kan
frånsäga sig ansvaret men att det också är en fråga om en kommunövergripande skyldighet.
F! yrkade i ärendet att socialnämnden skulle tillstyrka motionens andra yrkande med stöd av
tjänsteskrivelsens bedömning av juridisk möjlighet till detta och att Lunds kommun i likhet
med många andra kommuner ser till barns bästa och tar fullt ansvar för unga människor i en
utsatt och djupt otrygg situation. Detta yrkande föll och nämnden valde att översända
tjänsteskrivelsen som socialnämndens svar till motionen vilket i sig kan öppna möjligheter
för att kommunen verkar enligt detta vilket vi hoppas på och önskar.
F! reserverar sig mot beslutet att endast översända skrivelsen utan att tillstyrka det andra
yrkandet.

Maja Grubelic
F!
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SO bilaga 2017-05-17, § 104,
bilaga 2

RESERVATION
Ärende 3. Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Låt ensamkommande
stanna i Lund tills de är 21 år”.
Det förslag till yttrande som lämnades av förvaltningen i det aktuella ärendet ger
ett bra underlag för att ta ställning till motionens två att-satser.
Tyvärr avstod majoriteten i nämnden, bestående av S, MP, KD, M och C från att
ta ställning. Dom nöjde sig med att anta förvaltningens yttrande som nämndens
beslut.
V och F! valde att föreslå nämnden att tillstyrka den andra att-satsen i motionen,
den som handlar om det ensamkommande flyktingbarnets mycket rimliga rätt att
få stanna kvar på sitt kommunala boende tills frågan om deras ålder och rätt att
få sin asylansökan beviljad blivit prövad i högsta juridiska instans.
Att ryckas upp från sitt boende på grund av en mer eller mindre rimlig
uppskrivning av ålder eller för att man passerat 18-årsgränsen innan ansökan om
uppehållstillstånd hunnit bli prövad är inhumant. Oron inför ett eventuellt
negativa beslut är stor nog ändå.
Man kan i och för sig ha invändningar mot att kommunen tar på sig ett
ekonomiskt åtagande som rimligen borde tas av staten, men vi menar att det
väger relativt lätt ställt mot den inhumana situation som berörda
ensamkommande flyktingbarn nu hamnar i/riskerat att hamna i!

Sven-Bertil Persson
Vänsterpartiet
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Socialnämnden

Johan Larsson Boström
046-359 59 35
Johan.larssonbostrom@lund.se

Förslag till svar på motion från FI gällande att
ensamkommande ska få stanna i Lund tills de
fyller 21 år
Sammanfattning
Socialnämnden har fått ett motionsförslag från feministiskt initiativ där
förslaget yrkar att Lunds kommun ska ta ansvar för ensamkommande
som kommit till kommunen tills de fyller 21 år. Om detta yrkande skulle
falla så finns ett alternativt förslag i motionen att den unge ska få vara
kvar i kommunen tills överklagandeprocessen har nått sitt slut.
Ärendet innehåller ett svar på motionen

Beslutsunderlag
Förslag till svar på motion från FI gällande att ensamkommande ska få
stanna i Lund tills de fyller 21 år daterad 2017-05-02 (denna skrivelse)
Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-) "Låt ensamkommande stanna
i Lund tills de är 21 år" daterad 2017-03-10

Barnets bästa
Den enskilde kan i en situation när beslut kommer gällande förflyttning
till Migrationsverkets anläggningsboende känna en ökad belastning
utifrån beslutet och att inte få möjlighet att själv hinna avsluta alla
kontakter med myndigheter och vänner. Utifrån regelverk från
Migrationsverket ska den enskilde överföras till ett anläggningsboende
och det finns ett förtroende för att Migrationsverket har tillgång till rätt
kunskap för att kunna ge den unge personen ett adekvat stöd i denna
situation.
I det tidigare regelverket till 1 maj 2017 har det inte varit möjligt att
överklaga enbart åldersbedömningen utan det som överklagats är ett
eventuellt avslagsbeslut på asylansökan där även åldersbedömningen
kunnat innefattas. Lunds kommun säkerställer att den enskilde unge kan
få stöd av God Man att överklaga beslutet.
Migrationsverket har genom ändring i lag infört en tidig och tillfällig
åldersbedömning innan kommunen övertar ansvaret för barn.
Åldersbedömningen är frivillig och beslutet är överklagningsbart.
Metoden för åldersbestämning har utvecklats för att vara säkrare. Syftet

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 1255
221 05 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

socialforvaltningen@lund.se

www.lund.se
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med lagändringen har varit att undvika att vuxna asylsökande är
placerade på boenden för barn. Migrationsverkets förändring ska skydda
barn och möjliggöra att barns bästa kommer i främsta rummet genom att
rätt resurser ges till stöd och omvårdnad till barn. Utifrån barns bästa bör
även ovan resonemang gälla de boenden som finns i Lund.

Ärendet
Motionen beskriver den praxis som finns i Lund och många andra
kommuner utifrån migrationsverkets anvisningar som också olika
rättsliga instanser prövat och godkänt. När en ung ensamkommande
skrivs upp i ålder över 18 år eller fyller 18 år så kontaktas
Migrationsverket och ansvaret för den unge förs över till
migrationsverket. Den unge flyttar i samband med beslutet till ett
anläggningsboende inom migrationsverket.
Sedan motionen skrevs har en ändring i lag gjorts vilket innebär att
Migrationsverket ska göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i
ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn. Regeln gäller från 1
maj och åldersbedömningen kan överklagas separat. Ändringen berör
ensamkommande som sökt asyl från och med 1 februari 2017. Syftet med
lagändringarna är att undvika att vuxna asylsökande är placerade på
boenden för barn. Syftet är också att se till att samhällets resurser avsatta
för barn inte går till vuxna asylsökande. I de fall Migrationsverket
bedömer att en tillfällig åldersbedömning ska göras, ska verket också
erbjuda den asylsökande en medicinsk åldersbedömning.
Rättsmedicinalverket ansvarar för den medicinska åldersbedömningen.
Den är ett komplement till övrig eventuell bevisning om den
asylsökandes identitet. Den medicinska åldersbedömningen är frivillig.
Det är den asylsökande som har bevisbördan för sin ålder, som en del av
identiteten. I de ärenden där ingen medicinsk åldersbedömning kommer
in till Migrationsverket ska myndigheten fatta ett tillfälligt beslut om
ålder utifrån övriga uppgifter i ärendet. Beslutet gäller direkt, även om
det överklagas.

Socialnämndens yttrande
Den nya lagstiftningen gällande tillfälliga och tidiga åldersbedömningar
kommer innebära att det blir säkrare bedömningar från migrationsverket.
I Lund finns ett förtroende för att Migrationsverket tar hand om unga
vuxna flyktingar på ett bra sätt, på samma sätt som Migrationsverket
visar oss förtroende när det gäller att ta ansvar för asylsökande barn
under asylprocessen.
Det framgår inte tydligt av motionen vilken typ av insatser Feministiskt
Initiativ avser när de menar att Lunds kommun bör ta ansvar för
ensamkommande upp till 21 års ålder. Metodiken i socialtjänstlagen
bygger dock på att stöd lämnas till enskild efter en prövning av dennes
individuella behov av insatser. Det är ytterst tveksamt om den av
Feministiskt Initiativ föreslagna ordningen i förstahandsyrkandet står i
samklang med den kommunala likställighetsprincipen. Principen finns
lagstadgad i 2 § 2 kap. kommunallagen (1991:900) och innebär i korthet
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att kommuner inte får särbehandla medlemmar eller grupper av
medlemmar utan stöd i lag, varken positivt eller negativt.
Feministiskt Initiativ framhåller i sitt andrahandsyrkande att Lunds
kommun bör låta ensamkommande som överklagar migrationsverkets
beslut bibehålla stöd från anvisningskommunen fram till dess att beslutet
vunnit laga kraft. Det torde i dagsläget inte finnas några juridiska hinder
för en sådan arbetsordning. Enligt nuvarande ersättningssystem är det
dock inte möjligt för kommunen att söka ekonomisk ersättning från
migrationsverket för tid efter att migrationsverkets avgjort ärendet.
Den ekonomiska kostnaden för Lunds kommun är svår att med säkerhet
bedöma utifrån en mängd osäkerhetsfaktor såsom antal som får avslag på
sin asylansökan samt vilket boende personen skulle ha behov av.
Följande delar påverkar kostnaden för socialförvaltningen: en ändring av
nuvarande hanteringspraxis skulle kunna bidra till brist på platser i
boenden och den föreslagna förändringen skulle kunna innebära behov av
fler HVB/Stödboenden än vad som är planerat idag alternativt ett ökat
behov av att köpa externa platser. Socialförvaltningen eller
överförmyndarnämnden har ingen statistik på hur stor andel av de unga
som söker överprövning av avslagsbeslutet från migrationsverket. Enligt
den information som finns bedöms det vara en stor andel. För närvarande
har Lunds kommun ansvar för ca 170 barn som är asylsökande.
Vid en beräkning som omfattar en genomsnittlig kostnad för nuvarande
boenden inklusive kostnader för ledning och stöd tillsammans med att
väntan på första överprövningsinstans är ca 6 månader, så beräknas
kostnaden för kommunen vara inom intervallet 225 000 – 325 000 kronor
per individ i genomsnitt.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

översända tjänsteskrivelse daterad 2017-05-05 som socialnämndens
svar till motionen.

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Överförmyndarnämnden

Jessica Nilsson
046-35 59 32
jessica.nilsson3@lund.se

Överförmyndarnämndens yttrande avseende
motion från Joakim Månsson Bengtsson (FI) Låt ensamkommande stanna i Lund tills de är
21 år
Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson (FI) har inlämnat en motion till
Kommunstyrelsen.
Feministiskt Initiativ yrkar enligt motionen på:


att Lunds kommun tar ansvar för ensamkommande barn som
kommit till kommunen tills de fyller 21 år.

Om ovanstående faller yrkar FI på:


att Lunds kommun avvaktar från att kontakta Migrationsverket
för flytt av ensamkommande barn tills dess att
överklagandeprocessen nått sin ände.

Motionen har remitterats till socialnämnden och överförmyndarnämnden
för yttrande, med svar senast den 12 juni 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, den 29 mars 2017, denna skrivelse
KS Motion från Joakim Månsson Bengtsson (FI) – Låt ensamkommande
stanna i Lund tills de är 21 år, den 14 mars 2017

Barnets bästa
Beslutet berör de ensamkommande barnen. Ett barn kan inte företräda sig
själv rättsligt eller ekonomiskt och därför ska ett barn som kommer
ensamkommande till Sverige ha en god man fram tills dess att det fyller
18 år.
I de fall där barnet blir uppskrivet i ålder men där barnet har överklagat
och det finns tveksamheter till om barnet faktiskt är över 18 år, kan det
medföra att ett barn lider rättsförluster.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Kiliansgatan 12

046-35 50 00

046-35 59 28

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Ärendet
Joakim Månsson Bengtsson (FI) har inlämnat en motion till
Kommunstyrelsen. Av motionen framgår att han anser att Lunds
kommun ska låta ensamkommande stanna i Lund tills de fyller 21 år. Om
detta inte är möjligt så yrkas att kommunen ska avvakta med en flytt av
barnet tills slutgiltig dom vid överklagande efter åldersuppskrivning från
Migrationsverket. Motionen har remitterats till socialnämnden och
överförmyndarnämnden för yttrande, med svar senast den 12 juni 2017.
Feministiskt Initiativ yrkar på:


att Lunds kommun tar ansvar för ensamkommande barn som
kommit till kommunen tills de fyller 21 år.

Om ovanstående faller yrkar FI på:


att Lunds kommun avvaktar från att kontakta Migrationsverket
för flytt av ensamkommande barn tills dess att
överklagandeprocessen nått sin ände.

Av motionen framgår att Lunds kommun enligt praxis avsäger sig ansvar
för personer som skrivs upp i ålder, eller där barnet fyller 18 år skrivs ut
från HVB boende.

Nuvarande lagstiftning
Enligt Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska ett
barn under 18 år och som vid ankomst till Sverige är skilt från sina
föräldrar ha en god man. Om barnet efter ankomst till Sverige har blivit
övergivit på ett eller annat sätt innan det fått uppehållstillstånd ska också
en god man förordnas för barnet. Enlig lagstiftningen upphör
godmanskapet automatiskt när barnet fyller 18 år. Lagstiftningen ger
således inte stöd för att godmanskapet ska kvarstå tills den
ensamkommande fyller 21 år. Överförmyndarnämndens uppfattning är
således att godmanskapet ska upphöra när barnet fyller 18 år utifrån
gällande lagstiftning. Överförmyndarnämnden får som myndighet inte
fatta beslut där det saknas lagstöd.

Åldersuppskrivning
Enligt Överförmyndarnämndens uppfattning är inte en
åldersuppskrivning av Migrationsverket att likställa med att barnet fyller
18 år. Anledningen till Överförmyndarnämndens ställningstagande är att
det saknas särskilda lagregler om åldersbedömningar i dag. I vilken
omfattning kommunen och andra myndigheter är bundna av
Migrationsverkets bedömning av åldern har prövats av domstolar i olika
mål. Även JO har belyst frågan om åldersuppskrivningar.
Överförmyndarnämnden gör utifrån dessa domar och JO-beslut
bedömningen att Migrationsverkets ställningstaganden om ålder inte är
bindande för Överförmyndarnämnden eller för andra myndigheter.
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Socialtjänsten, skolan och överförmyndaren är därmed fria att göra sina
egna bedömningar gällande ett barns ålder.
Eftersom den asylsökande inte alltid kan styrka sin identitet och ålder kan
det uppstå oklarheter kring den asylsökandes ålder. Migrationsverket tar
idag ställning till personens ålder i samband med beslut i asylfrågan. Många
gånger innebär detta att en person som tidigare räknats som ett barn, får sin
ålder uppskriven och därefter räknas som vuxen. Beslutet om
åldersuppskrivning är inte överklagningsbart. I nuläget kan endast beslutet
om asyl överklagas. Överförmyndarnämnden är av uppfattningen att det inte
är rättssäkert för den ensamkommande att beslut i åldersfrågan tas utan att
det finns möjlighet att överklaga detta beslut separat. Då beslutet om asyl
inte vinner laga kraft förrän efter att klagandetiden har gått ut och ärendet
har avgjorts, så har enligt Överförmyndarnämndens uppfattning inte heller
andra beslut och bedömningar som ligger till grund för asylbeslutet vunnit
laga kraft. Det går inte att utesluta att den ensamkommande som får sin ålder
uppskriven, faktiskt kan vara under 18 år och därmed vara ett barn.
Beslutet om åldersuppskrivning får mycket stora konsekvenser för den som
är ensamkommande eftersom personens ålder har stor betydelse för vilka
rättigheter som ges av samhället. För asylsökande som är under 18 år,
gäller reglerna om ensamkommande barn. En underårig person, under 18
år har rätt till en god man, rätt till skola och rätt till ett tryggt boende. Är
personen över 18 år, gäller istället samma regler som för övriga vuxna.

Med anledning av ovanstående tog Överförmyndarnämnden, i december
2016, ett beslut om att ensamkommande barn som är bosatta i Lunds
kommun och som får sin ålder uppskriven till 18 år ska få ha kvar god
man tills asylbeslutet vunnit laga kraft. Beslutet innebär att de
ensamkommande barn, vars gode man ifrågasätter åldersuppskrivningen
och överklagar asylbeslutet får behålla sin god man, tills asylbeslutet
vunnit laga kraft. En individuell bedömning görs i varje enskilt ärende.
Flera Överförmyndare i landet hanterar frågan på samma sätt som
Överförmyndarnämnden i Lund. Samtidigt hanterar Socialförvaltningen
den ensamkommande som vuxen och omplacerar personen vilket gör att
hen förlorar sina rättigheter till boendet etc.

Enligt lag är det den kommun där barnet är bosatt som utövar tillsyn i
godmanskapet vilket innebär att Överförmyndarnämnden i Lund enbart
utövar tillsyn över de ensamkommande barn som är bosatta i Lunds
kommun. En flytt till något av Migrationsverkets boenden innebär en
flytt från Lunds kommun. Den kommun där Migrationsverkets boende är
placerat övertar tillsynen i godmanskapet och Överförmyndarnämnden i
Lund avslutar ärendet. Huruvida den ensamkommande får behålla sin
gode man efter flytt till annan kommun, saknar Överförmyndarnämnden i
Lund kännedom om.

Ändring av lagstiftning angående åldersbedömning
Enligt Överförmyndarnämndens uppfattning är det viktigt att lagen ger
stöd för en enhetlig åldersbedömning och att ett överklagningsbart beslut
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fattas. Detta för att den som faktiskt är ett barn ska få sina rättigheter
tillgodosedda.
Det har föreslagits ett nytt regelverk i departementspromemorian Ds
2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Den nya
lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 maj 2017. Lagstiftaren föreslår
att ett särskilt tillfälligt beslut om åldersbedömning ska göras tidigare i
asylprocessen. Migrationsverkets tillfälliga beslut om ålder ska kunna
överklagas till en migrationsdomstol vilket bör medföra ett mer
rättssäkert system och en mer enhetlig bedömning i åldersfrågan. Syftet
med förslaget om åldersbedömning tidigare i asylprocessen är att så långt
som möjligt undvika att vuxna asylsökande placeras på boenden för barn
och se till så att resurser som är avsedda för barn också kommer barn till
godo.
Fram tills ändrad lagstiftning av åldersbedömningar är det
Överförmyndarnämndens uppfattning att Lunds kommun bör hantera de
ensamkommande på samma sätt oberoende av vilken nämnd som
hanterar den enskilde.

Förvaltningens förslag till beslut
Överförmyndarnämnden föreslås besluta
att

godkänna Överförmyndarenhetens skrivelse som sitt yttrande.

Jessica Nilsson
Enhetschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten.

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Bilaga 151
Interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Anders Almgren (S)
Lund 2017-09-06

Hur många kulturarrangemang tänker (S) begrava?
Nyligen kom beskedet att Thomanders jul i Lund tvingas lägga ned. Deras verksamhet har
varit till glädje för många Lundabor och berikat kommunen under den mörka årstiden.
Men nu verkar det vara slut på det. Kommunen har, enligt vad som gått att läsa i
Sydsvenskan, minskat stödet dramatiskt till Thomanders jul - med nästan 200 000 kronor.
Krafterna bakom Thomanders jul påpekade redan för ett år sedan att de minskade anslagen
hotade julfirandets framtid. Enligt föreningen Thomandersällskapet har kommunstyret varit
tyst och inte bemödat sig att ens föra en dialog med föreningen. Anser kommunstyrelsens
ordförande att det är rimligt att nonchalera engagerade Lundabor och låta bli att föra
dialog med dem?
Förklaringen till den drastiska minskningen av medel är häpnadsväckande nog att kommunen
nu satsar mer pengar på kulturen i Lund, i form av en miljon kronor som går till Vinterlund. I
och med kommunens ökade resurser till kulturaktiviteter på vintern har man tydligen inte
längre råd att stödja den mycket uppskattade Thomanders jul! Kommunen hade däremot råd
att köpa in en snökanon för 80 000 kronor från Italien som en del av Vinterlund för att satsa
på Lund som vintersportkommun. Anser kommunstyrelsens ordförande att det var
viktigare med en snökanon från Italien än att Thomanders jul fick behålla sina pengar?
Anders Almgren (S) säger i Sydsvenskan 4 september 2017 att han anser att kultur och fritid
skulle hanterat ärendet och att han bara slussade ärendet vidare. En godtycklig skytteltrafik
mellan olika kommunala organ står knappast speciellt högt på de föreningsaktiva
Lundabornas önskelista. Istället behövs en samlad, strukturerad plan för hur kommunen som
helhet ska hantera stöd till olika evenemang. Avser det rödgröna styret att ta fram en
samlad plan för hur stödet till olika evenemang ska hanteras i kommunen?
Slutligen skulle jag vilja fråga om Anders Almgren (S) avser att dra in stödet till fler
kulturevenemang nu när nämnden fått en resursförstärkning i form av Vinterlund?

Gunnar Brådvik (L)
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Lundaförslag ”Låt åldersuppgraderade
asylsökande barn få bo kvar”

Dnr KS 2017/0647

Sammanfattning
Bertil Egerö har lämnat in ett Lundaförslag där han uppmanar
kommunfullmäktige att revidera gällande policy så att asylsökande barn
ska få bo kvar i kommunen under pågående överklagandeprocess i de fall
de har blivit åldersuppgraderade eller fått avslag på sin asylansökan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017.
Lundaförslag från Bertil Egerö den 27 april 2017.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP), Börje Hed (FNL) och Emma Berginger (MP) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att barn och unga ska få stanna under överklagandeprocessen,
att ge i uppdrag till KS att återkomma med förslag till KF om
kompletteringsbudget med utökning av Socialnämndens ram.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att bifalla Lundaförslaget på så sätt att
ensamkommande ungdomar får stanna i Lund till överklagandeprocessen
är slut och beslut har vunnit laga kraft.
Hans-Olof Andersson (SD), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson
(KD), Mia Honeth (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå Lundaförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hans-Olof Anderssons
(SD) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa
och finner att kommunstyrelsen beslutar att Ulf Nymarks (MP)
m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i
huvudvoteringen.
Ja för bifall Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nej för bifall till Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Ann-Margret Olsson (S), Björn Abelson
(S), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L) och Hans-Olof Andersson
(SD) röstar ja.
Emma Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och
Börje Hed (FNL) röstar nej.
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå Lundaförslaget.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V), Börje Hed (FNL), Ulf Nymark (MP) och Emma
Berginger (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 282/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017-09-13

KS 2017/0301

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-09-13 klockan 15.00–18.45

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Margreth Olsson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Emma Mesán, kommunjurist
Carl Lundberg, praktikant
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 264-284

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 19 september 2017, kl 12:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-13

Paragrafer

§ 264-284

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-10-11
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Reservation från Miljöpartiet de gröna och FörNyaLund
Kommunstyrelsens sammanträde 170913 ärende 18 och 19

Låt de ensamkommande flyktingbarnen stanna under överklagandeprocessen
Miljöpartiet de gröna och FörNyaLund menar att barnperspektivet måste vägleda kommunens beslut
om att låta ensamkommande flyktingbarn stanna under överklagandeprocess av asylärenden och
åldersuppskrivningar.
Ärendet gäller ensamkommande flyktingbarn som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket men
överklagat detta beslut i domstol. Frågan är om dessa barn alternativt unga vuxna ska få stanna i
kommunen eller om de ska hänvisas till Migrationsverkets asylboende i väntan på domstolens beslut.
Totalt handlar det om högst 100 personer.
Att låta dem stanna är förenat med stora kostnader som enbart till en liten del ersätts av staten. Av
beslutsunderlaget kan man dra slutsatsen att kostnaden totalt kan uppskattas till ca 20 mkr. Kostnaden
är av engångskaraktär eftersom asylprocessen numera ändrats.
De asylsökande barnen/unga vuxna har kommit en bit i sin integrationsprocess, går i skolan och har
förhoppningsvis skaffat sig ett visst nätverk och trygghet. En flytt till Migrationsverkets asylboende på
annan ort innebär att denna process störs och kan också i många fall vara en personlig tragedi som i
många fall läggs ovanpå tidigare traumatiska upplevelser.
Sällan innebär ett politiskt beslut ett sådant tydligt ställningstagande mellan å ena sidan
barn/unga vuxnas behov och å andra sidan en kostnad för kommunen. Vi har valt att ställa oss
på barnens/ de unga vuxnas sida och yrkat på att de ska få stanna i kommunen tills domstolen
fatta sitt beslut.
Skälen för vår ståndpunkt är följande:




Tungt vägande humanitära skäl talar för att inte verkställa förflyttning av asylsökande
innan den rättsliga prövningen slutförts.
Vi tror att den störda integrationsprocessen kan få allvarliga konsekvenser som i ett senare
skede drabbar samhället.
Av rättssäkerhetsskäl bör kommunen inte vidta denna åtgärd förrän det finns ett beslut som
vunnit laga kraft.

Det är samtidigt viktigt att vara medveten om att Socialnämnden i Lunds kommun dras med stora
underskott bland annat till följd av att den statliga ersättningen för kommunernas kostnader i samband
med kommunernas åtaganden för flyktingmottagandet inte är tillräckligt. Därför föreslår Miljöpartiet
och FörNyaLund kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktige med förslag till kompletteringsbudget för att utöka Socialnämndens ram så att
den täcker de kostnader som kommunen skulle ha för att låta de ensamkommande flyktingbarnen
stanna under överklagandeprocessen.

Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden som rekommenderar kommunfullmäktige att
besluta:
-

Att barn- och unga ska få stanna under överklagandeprocessen.
Att KF beslutar att ge i uppdrag till KS att återkomma med förslag till KF om
kompletteringsbudget med utökning av Socialnämndens ram.

Emma Berginger

Ulf Nymark

Börje Hed

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna

FörNyaLund
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Kommunstyrelsen

Magdalena Titze
046-359 51 52
magdalena.titze@lund.se

Lundaförslag Låt åldersuppgraderade
asylsökande barn få bo kvar
Sammanfattning
Bertil Egerö har lämnat in ett Lundaförslag där han uppmanar
kommunfullmäktige att revidera gällande policy så att asylsökande barn
ska få bo kvar i kommunen under pågående överklagandeprocess i de fall
de har blivit åldersuppgraderade eller fått avslag på sin asylansökan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017 dnr KS
2017/0647.
Lundaförslag från Bertil Egerö den 27 april 2017.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ett barn kan inte företräda sig själv rättsligt
eller ekonomiskt och därför ska ett barn som kommer
ensamkommande till Sverige ha en god man fram tills dess att det
fyller 18 år. I de fall där barnet blir uppskrivet i ålder men där
barnet har överklagat och det finns tveksamheter till om barnet
faktiskt är över 18 år, säkerställer Lunds kommun att den enskilde
unge kan få stöd av god man att överklaga beslutet.

Ärendet
Bertil Egerö har lämnat in ett Lundaförslag där han uppmanar
kommunfullmäktige att revidera gällande policy så att asylsökande barn
ska få bo kvar i kommunen under pågående överklagandeprocess i de fall
de har blivit åldersuppgraderade eller fått avslag på sin asylansökan. I
förslaget redogörs för att flera kommuner väljer att låta barnen bo kvar i
sina boenden och fortsätta sin skolgång under pågående
överklagandeprocess. I Lunds kommun får dessa unga lämna sitt boende
med omedelbar verkan vilket bl a leder till ökad otrygghet och psykisk
ohälsa samt svårigheter att fortsätta sina studier. Detta förfarande lägger
ett stort och växande ansvar på civilsamhället som redan deltar i att stötta
asylsökande på olika sätt. Förslagsställaren menar även att den föreslagna
förändringen inte medför några ekonomiska konsekvenser för
kommunen.
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Kommunkontorets kommentar
Motionen berör de asylsökande ensamkommande barn och unga som
kommit till kommunen före den 31 januari 2017. De som kommer
därefter omfattas av den nya lagstiftningen om tidiga och
överklagningsbara åldersbedömningar vilket innebär att det blir säkrare
bedömningar från Migrationsverket och därmed en minskad risk för sena
åldersuppskrivningar.
Antalet ensamkommande barn och unga som Lunds kommun har ansvar
för varierar i takt med att deras asylansökningar behandlas av
Migrationsverket. I juli hade kommunen ansvar för cirka 270 personer.
Av dessa har cirka 150 fått uppehållstillstånd och 120 är asylsökande. I
gruppen asylsökande är det mellan 80-100 som är, eller kan bli, föremål
för åldersprövning. De flesta ensamkommande anlände till kommunen
under hösten 2015. Under 2016 kom 25 personer och fram till augusti i år
har endast två barn kommit till kommunen. De barn och unga som får
uppehållstillstånd kan stanna i kommunen.
Under perioden juli 2016 till maj 2017 har totalt 44 ungas ärenden
avslutas. Av dessa har tio ungdomar fyllt 18 år under asylprocessen. 23
har blivit uppskrivna i ålder av Migrationsverket samt meddelats avslag
på sin asylsansökan. Samtliga har överförts till Migrationsverket och har
erbjudits boende hos dem. Åtta unga har återförenats med sina familjer,
två har avvikit och en har återvänt till sin familj i hemlandet.
Staten har ansvar för asylsökande över 18 år. En kommun kan möjliggöra
att 18-åringar kan bo kvar i kommunen under pågående
överklagandeprocess om förutsättningar finns. Flera kommuner hanterar
frågan på samma sätt som Lund. I vilken omfattning kommunen och
andra myndigheter är bundna av Migrationsverkets bedömningar av
åldern har prövats av olika domstolar i olika mål. Utfallen i dessa
avgöranden har varierat och domstolarna har resonerat olika.
Planeringsförutsättningarna för kommunerna förändras från statens sida
med kort varsel genom ändrad lagstiftning och sänkta ekonomiska
ersättningar. Om Lunds kommun ska låta den ensamkommande stanna i
kommunen och bibehålla sina rättigheter under prövotiden ger det
konsekvenser bl a i form av ändrad boendeplanering vilket medför både
praktiska svårigheter och ökade kostnader. Det råder stor brist på
bostäder, alltifrån HVB-hem till stödboende och lägenheter.
Personalplaneringen skulle även påverkas inom olika funktioner i
kommunen. Överförmyndarnämndens kostnader skulle också öka
eftersom fler ensamkommande då skulle stanna i kommunen.
Enligt det statliga ersättningssystemet är det inte möjligt för kommunen
att söka ersättning från Migrationsverket under prövotiden.
Socialnämnden gör bedömningen att väntan på första
överprövningsinstans är ca sex månader och beräknar att kommunens
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genomsnittliga kostnad per person under sex månader är mellan 225 000
– 325 000 kronor.
Kommunkontorets bedömning är utifrån ovanstående att det i dagsläget
inte finns förutsättningar för att öka ambitionsnivån och låta de unga få
stanna i kommunen under prövotiden. Kommunkontoret föreslår att
kommunfullmäktige ska avslå förslaget.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

Lundaförslaget ska anses besvarat med vad kommunkontoret anfört
ovan.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Bertil Egerö
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster

Britt Steiner
Planeringschef

