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Socialnämnden 
 
Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2018-02-14 klockan 16.30–20.15 

Ajournerat mellan 19:35-19:45 
  
Ledamöter Erik Hammarström (MP), ordf 

Göran Wallén (M), 2:e v ordf 
Dan Ishaq (M) 
Sven-Bertil Persson (V) 
Gun Jönsson (C) 
Maja Grubelic (FI) 
Agneta Lindskog (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Ann-Louise Levau (S), ersätter Eva S Olsson (S) 

Ewe Nilsson (S), ersätter Fredrik Persson (S) 
Amanda Bjernestedt (MP), ersätter Jenny Sjöö (MP) 
Mark Collins (L), ersätter Sonja Lindlöf (L) 

  
Ersättare Layla Khairallah (MP) 

Nita Lorimer (V) 
David Liljedahl (C) 
Kelemua Kabede (KD) 

  
Övriga Inger Fröman, ställföreträdande socialdirektör 

Karin Säfström, verksamhetschef 
Johan Larsson Boström, utvecklingschef 
Filippa Mellbourn, ekonomichef 
Annika Landfors, tillståndschef 
Karin Lilja, kommunikatör 
Christina Schoug, enhetschef 
Boel Hansson, nämndsekreterare 

 
Justerare Agneta Lindskog (KD) 
  
Paragrafer § 23-50 
  
Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 14 februari 2018 kl 20:15 
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Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Boel Hansson 
  
  
Ordförande  
 Erik Hammarström (MP) 
  
  
Justerare  
 Agneta Lindskog (KD) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-02-14 
  
Paragrafer § 23-50 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-02-15 Datum då anslaget tas ned 2018-03-09 
  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Boel Hansson 
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§ 23 Tema - Brukarundersökning 
 

Utvecklingssekreterare Egil Drakfelt och enhetschef Gemila Al-Kuraishi 
berättar om brukarundersökningar inom socialförvaltningen. 
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§ 24 Förvaltningen informerar 
 

Ställföreträdande socialdirektör Inger Fröman informerar om: 

Dialogmötet med KSAU om EVP. 

Det idéburna offentliga partnerskapet (IOP) angående utsatta EU-
medborgare. 
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§ 25 Socialnämndens årsanalys 2017 
Dnr SO 2017/0199 

Sammanfattning 
Socialnämndens årsanalys är upprättad i enlighet med kommunens 
riktlinjer. Rapporten är uppställd enligt kommunens mall, som anger 
rapportens upplägg, dispositioner och rubriker. 

Årsanalysen innehåller redogörelse av verksamhetsåret med mål, 
personal och ekonomi samt intern kontroll och miljö. 

Händelser av väsentlig betydelse och framtid och utveckling inom 
nämndens område behandlas i ett särskilda avsnitt. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2018. 
Årsanalys 2017 socialnämnden 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna årsanlys 2017. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten   
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§ 26 Begäran om överföring av 
budgetavvikelse från 2017 till 2018 
samt investeringsram för 2018 

Dnr SO 2018/0018 

Sammanfattning 
Socialnämndens begäran om överföring av budgetavvikelse från 2017 till 
2018 samt investeringsram för 2018 är uppställd enligt kommunens mall, 
som anger rapportens upplägg, dispositioner och rubriker. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2018. 
Socialnämndens begäran om överföring av budgetavvikelser från 2017 
till 2018 investeringsram för 2018. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     hos kommunstyrelen begära att få nämndens underskott på 48 658 

tkr avskrivet i 2017 års bokslut 
  
att     hos kommunstyrelen begära att få balansera tolkförmedlingens och 

tillståndsenhetens resultat på 732 tkr mot det egna kapitalet. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 27 Fördelning av statsbidrag till 
överförmyndarnämnden 2018 och 
framåt 

Dnr SO 2018/0019 

Sammanfattning 
God man ska tillförordnas för ensamkommande barn som kommer till 
Sverige. Ansvaret vilar hos överförmyndarnämnden som sen också har 
ett tillsynsansvar. När barnet därefter beviljats uppehållstillstånd ska 
särskild förordnad vårdnadshavare utses. Det är då socialnämnens ansvar 
för att agera för att få till stånd ett förordnande.  

Nuvarande överenskommelse avseende fördelning av statsbidrag för 
ensamkommande barn gällde till och med år 2017. En ny 
överenskommelse behövs därför för år 2018 och framåt 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 januari 2018. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna ovanstående förslag till överenskommelse om fördelning 

av statsbidrag till överförmyndarnämnden 2018 och framåt. 

Beslut expedieras till: 
Överförmyndarnämnden 
Aklten   
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§ 28 Sommarpraktiken 2018 – 
konsekvenser av höjd ersättning 

Dnr SO 2018/0023 

Sammanfattning 
Nuvarande ersättning till sommarpraktikanter i Lunds kommun har gällt 
sedan 2010. Denna tjänsteskrivelse beskriver konsekvenserna av att höja 
ersättningen från 45 kr till 50 kr för niondeklassare och från 50 kr till 60 
kr för gymnasister och skälen till varför frågan lyfts. Ska ersättningen 
höjas inom befintlig budget innebär det att antalet platser måste sänkas 
från 600 till 500. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens skrivelse den 6 februari 2018. 

Yrkanden 
Sven-Bertil Persson (V) yrkar med instämmande av Maja Grubelic (FI), 
att ersättningen för sommarpraktik höjs enligt förvaltningens förslag, 
men att 600 platser bibehålls och att höjningen finansieras inom 
socialnämndens samlade budget. 

Erik Hammarström (MP) yrkar, med instämmande av Göran Wallén (M), 
Dan Ishaq (M), Mark Collins (L), Gun Jönsson (C) och Agneta Lindskog 
(KD), antalet sommarpraktikplatser inte sänks till 500 utan bibehålls på 
600 med bibehållen ersättningsnivå, 45 kr i timmen för 
högstadieungdomar respektive 50 kr i timmen för gymnasieungdomar.  

Beslutsgång 
Ordförande Erik Hammarström (MP) ställer proposition på yrkande och 
finner att hans eget m fl:s yrkande vunnit bifall. 

Votering begärs och företas med följande propositionsordning: 

Ja, till Erik Hammarströms (MP) m. fl. yrkande. 

Nej, till Sven-Bertil Perssons (V) m. fl. yrkande. 

Omröstningen utfaller enligt följande: 

Erik Hammarström (MP), Ann-Louise Levau (S), Ewe Nilsson 
(S),  Amanda Bjernestedt (MP), Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Mark 
Collins (L), Gun Jönsson (C), Agneta Lindskog (KD) röstar ja. 

Sven-Bertil Persson (V)och Maja Grubelic (FI) röstar nej. 

Med 9 röster mot 2 beslutar socialnämnden att besluta i enlighet med 
Erik Hammarströms (MP) med fleras yrkande. 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     antalet sommarpraktikplatser inte sänks till 500 utan bibehålls på 

600 med bibehållen ersättningsnivå, 45 kr i timmen för 
högstadieungdomar respektive 50 kr i timmen för 
gymnasieungdomar. 

Reservationer 
Sven-Bertil Persson (V) och Maja Grubelic (FI) reserverar sig mot 
beslutet, § 28/01. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



Bilaga § 28/01

Reservation ärende 6 Sommarpraktiken 2018

Vi vet att många ungdomar har detta som enda ingång till arbetsmarknadserfarenhet, enda 
sysselsättning under sommaren och enda möjliga inkomst. Framförallt de ungdomar vars 
föräldrar har svårt med egen försörjning där det riskerar att reproduceras. Om vi ska tala 
ekonomi, och det ska vi väl, så är detta en investering i humankapital som skapar bättre 
förutsättningar och ger avkastning istället för ökade kostnader. Främst för individen.  
Vi  kan inte acceptera att antalet platser blir färre. Vi ser denna verksamhet som en 
investering och investeringar av detta slag kan inte samtidigt begränsas med nedskärningar. 
Framförallt när investeringen gäller barn. Vi ser ingen anledning att sänka ersättningen 
utifrån att vi respekterar även facklig samverkan samt att vi vet att denna inkomst har stor 
inverkan för många. 
En besparing/effektivisering/nedskärning ska föregås av noggranna avvägningar som ger 
just en besparing. Vi är inte övertygade om att detta är en reell besparing, snarare tvärtom 
och blir mycket bekymrade över påverkan det har för barn i kommunen.

Maja Grubelic
Feministiskt Initiativ
Sven-Bertil Persson 
Vänsterpartiet
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§ 29 Förslag till ny bostadsorganisation 
Dnr SO 2018/0017 

Sammanfattning 
På uppdrag av förvaltningsdirektörerna för serviceförvaltningen och 
socialförvaltningen har en utredningsgrupp tagit fram ett förslag på ny 
bostadsorganisation för sociala bostäder. 

Utredningens slutsats är att det är av stor vikt att kommunen snarast 
skapar en ny bostadsorgansation anpassad till rådande omvärldsbehov 
samt det faktum att Lund är en snabbt växande kommun. 
Utredningsgruppen ser stora effektivitets- och kvalitetsvinster med en 
samlad organisation. Utredningen lämnar förslag på hur en sådan 
organisation skulle kunna struktureras och införas.   En ny 
bostadsorgansation föreslås skapas i två etapper under andra kvartalet 
2018. 

Beslutsunderlag 
Förslag bostadsorganisation 2018-01-29. 
Remissvar LKF 2017-12-14. 
Remissvar Kommunkontoret 2017-12-15. 
Bilaga Barnets bästa. 
Serviceförvaltningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 
januari 2018. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     föreslå kommunfullmäktige att besluta om införande av en ny 

bostadsorganisation och därmed förenade förändringar av 
reglementen, överförande av budgetmedel och personal, allt i 
enlighet med vad som framgår av serviceförvaltningens och 
socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-29. 

Beslut expedieras till: 
Kommunsstyrelsen 
Akten   
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§ 30 Beställning av boende 
Dnr SO 2016/0182 

Sammanfattning 
Förvaltningsövergripande diskussioner med vård- och 
omsorgsförvaltningen har förts beträffande framtida planering för äldre 
psykiskt funktionshindrade/äldre missbrukare med en omfattande 
somatiskt problematik. Resultaten av dessa är att det idag är stora 
svårigheter att bereda individerna plats inom ordinarie boenden i vård- 
och omsorgsförvaltningens regi. Det har inneburit att socialförvaltningen 
har börjat bygga upp äldreboenden för målgruppen (gruppboenden 
Bardisanen och Fäladstorget). Behovet är stort och de befintliga platserna 
räcker inte till. Konsekvensen har blivit att fler brukare blivit placerade 
på enskilda vårdhem utanför Lunds kommun. För att kunna erbjuda 
brukare som önskar bo i Lund samt undvika fler externa placeringar 
behövs ett äldreboende med 14 platser. 

Beslutsunderlag 
SO missiv 2018-01-22 komplettering av beställning av nybyggnad 
boende i Veberöd. 
Kompletteringsbeställning. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     översända komplettering av tidigare gjord beställning av 

äldreboende/gruppboende till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 31 Hemställan om beslut om stängning av 
systembolagen i Lund den 30 april 
2018 

Dnr SO 2018/0005 

Sammanfattning 
Polismyndigheten har, med hänvisning till 3 kap 10 § alkohollagen 
(2010:1622), hemställt att socialnämnden beslutar om stängning av 
Systembolagen i Lund måndagen den 30 april 2018. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-22. 
Hemställan från Polismyndigheten 2018-01-10. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     enligt 3 kap 10 § 2 stycket alkohollagen förbjuda Systembolaget 

AB, 556059-9473, försäljning av alkoholdrycker i butikerna på 
Bangatan 10, i Saluhallen på Mårtenstorget 1 och på Traktorvägen 
4 i Lund måndagen den 30 april 2018. 

Beslut expedieras till: 
Polismyndigheten 
Systembolaget 
Tillståndsenheten 
Akten   
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§ 32 Tillsynsplan för tillståndsenheten 2018 
Dnr SO 2018/0013 

Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av 
serveringstillstånd samt registerhållning, tillsyn och kontroll rörande 
försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel i 
kommunen. Av 9 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) framgår att 
kommunen och polisen har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser 
som gäller för servering av alkoholdrycker och för detaljhandel med 
folköl. Kommunen skall enligt samma bestämmelse upprätta en 
tillsynsplan som skall ges in till länsstyrelsen. Enligt 19 a § tobakslagen 
(1993:581) skall kommunen utöva tillsyn över handel med tobak och 
enligt 26 § lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare ska kommunen tillsyna försäljningen av dessa 
produkter. Enligt 20 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel ska kommunen kontrollera efterlevnaden av lagens 
bestämmelser i de verksamheter som säljer receptfria läkemedel till 
konsumenter. En upprättad tillsynsplan anses väsentligt strukturera och 
underlätta verksamheten samt öka förutsättningarna för att få god effekt 
av arbetet. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-23. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna föreslagen tillsynsplan för 2018 samt uppdra åt 

socialförvaltningens tillståndsenhet att genomföra tillsyn i enlighet 
med densamma. 

Beslut expedieras till: 
Tillståndsenheten 
Akten   
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§ 33 Remiss avseende kemikalieplan för 
Lunds kommun - LundaKem 

Dnr SO 2017/0186 

Sammanfattning 
2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige   att ta fram 
underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. 

I budgeten för 2016 tilldelades miljönämnden medel för   att ta fram en 
kemikalieplan. I arbetet med framtagandet av planen har bland   annat 
representanter från berörda förvaltningar engagerats. 

I förslaget till Kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas   arbetet och 
uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds kommun. Fokus för   planen 
är barn och unga i Lunds kommun. 

Socialförvaltningen ska ansvara och samverka för åtgärder   i 
Kemikaliplanen gällande att registrera alla sina kemikalier och 
ska   samverka för att få fram en kommungemensam kemikalielista samt 
verka för en   minskning av hälsofarliga ämnen. Socialförvaltningen   ska 
samverka med upphandlingsenheten för att säkerställa att beställare 
har   rätt kompetens och att avvikelser i köptrohet kommuniceras. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-01-23. 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2017 dnr MR 
2017.1097.4 och MN 2017/0038.10. 
Miljönämndens beslut den 07 december 2017 dnr MN 2017/0038. 
LundaKem, Kemikalieplanen för Lunds kommun. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 att     tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2018 utgör socialnämnden 

svar. 
  

Beslut expedieras till: 
Miljönämnden 
Akten   
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§ 34 Ändring av delegationsordningen 
avseende personalärenden 

Dnr SO 2018/0021 

Sammanfattning 
 Socialförvaltningens delegationsordning avseende personalärenden i sin 
nuvarande lydelse behöver justeras. Förslag är att delegationsrätt i vissa 
fall flyttas från socialdirektör till verksamhetschef. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2018. 
Utdrag ur socialnämndens delegationsordning flik 24. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     ändra delegationsordningen i enlighet med förslag i tjänsteskrivelse 

den 19 januari 2018. 
  

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 35 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
avseende ensamkommande ungdomar 
över 18 utan uppehållstillstånd 

Dnr SO 2018/0025 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2018, § 13, 
att ensamkommande ungdomar som anvisats till Lunds kommun och 
fyller 18 år, eller blir åldersuppskrivna under asylprocessen, under 
2018 får stanna tills beslut om uppehållstillstånd vunnit laga kraft. 
Samtidigt uppdrog kommunfullmäktige åt socialnämnden att teckna avtal 
med ideella aktörer om boendelösningar för gruppen under 2018. 

Socialförvaltningen har haft diskussioner med flera ideella 
organisationer, men är inte helt klara att skriva överenskommelser. För 
att inte fördröja ärendet till nästa nämnd önska förvaltningen att 
socialnämnden uppdrar åt myndighetsutskottet att fatta beslut om 
tecknade av Idéburet offentligt partnerskap om boendelösningar för 
gruppen. 

Beslutsgång 
Göran Wallén (M) begär ajournering och mötet ajourneras mellan kl 
19:35-19:45. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     uppdra åt myndighetsutskottet att för 2018 teckna Idéburet 

offentligt partnerskap om boendelösningar för gruppen 
ensamkommande ungdomar som fyllt 18, eller blivit 
åldersuppskrivna under 2018, tills dess att beslut om deras 
upphållstillstånd vunnit laga kraft. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 36 Förslag att uppdra åt MU att besvara 
remiss”Utredningen om 
tvångsåtgärder mot barn inom 
psykiatrisk tvångsvård (SOU 
2017:111)” 

Dnr SO 2018/0016 

Sammanfattning 
Socialnämnden har fått remissen ”Utredningen om tvångsåtgärder mot 
barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)” att besvara innan den 
2 mars 2018. Då remisstiden är knapp önska förvaltningen att 
socialnämnden uppdrar åt myndighetsutskottet att svara. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     uppdra åt myndighetsutskottet att besvara remissen ”Utredningen 

om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 
2017:111)”. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 19 (32) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 37 Månadsstatistik över 
försörjningsstödet 2018 

Dnr SO 2018/0001 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2018, månadsstatistik 
över försörjningsstödet i januari 2018.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till ahndlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 20 (32) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 38 Månadsstatistik över 
flyktingmottagningen 2018 

Dnr SO 2018/0002 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2018, månadsstatistik 
över flyktingmottagningen i januari 2018. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 21 (32) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 39 Beläggningsstatistik för Piletorps 
akutboende 

Dnr SO 2018/0003 

Beslutsunderlag 
Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende i januari 2018. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 22 (32) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 40 Anmälningar till socialnämnden 
Dnr SO 2018/0010 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 februari 2018, anmälningar 
till socialnämnden. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 23 (32) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 41 Redovisning av delegerade beslut 
Dnr SO 2018/0007 

Beslutsunderlag 
 Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2018-01-01-2018-01-31.  
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2018-01-01-
2018-01-31.  
Tillståndsenhetens beslut 2018-01-01-2018-01-31. 
  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna redovisningen av delegerade beslut under januari 2018. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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