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Socialnämnden 
 
Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2018-04-18 klockan 16.30–18.25 
  
Ledamöter Eva S Olsson (S), ordförande 

Erik Hammarström (MP), vice ordf 
Göran Wallén (M), 2:e v ordf 
Fredrik Persson (S) 
Dan Ishaq (M) 
Sven-Bertil Persson (V) 
Sonja Lindlöf (L) 
Gun Jönsson (C) 
Maja Grubelic (FI) 

  
Tjänstgörande ersättare Amanda Bjernestedt (MP), ersätter Jenny Sjöö (MP) 

Kelemua Kabede (KD), ersätter Agneta Lindskog (KD) 
  
Ersättare Ann-Louise Levau (S) 

Tesfom Tecleab Solomon (S) 
Ewe Nilsson (S) 
Layla Khairallah (MP) 
Ursula Savonius (L) 
Mark Collins (L) 
Nita Lorimer (V) 
David Liljedahl (C) 

  
Övriga Annika Pettersson, socialdirektör 

Inger Wallin Fröman, verksamhetschef 
Karin Säfström, verksamhetschef 
Åsa-Marie Sundström, t f verksamhetschef 
Johan Larsson Boström, utvecklingschef 
Filippa Mellbourn, ekonomichef 
Karin Lilja, kommunikatör 
Nina Bergfors, enhetschef 
Camilla Nilsson, enhetschef 
Peter Hagberg, enhetschef 
Boel Hansson, nämndsekreterare 

 
Justerare Maja Grubelic (FI) 
  
Paragrafer § 72-93 
  
Plats och tid för justering Socialförvaltningen, Brotorget 1 den 23 april 2018, kl 16:30 
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Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Boel Hansson 
  
  
Ordförande  
 Eva S Olsson (S) 
  
  
Justerare  
 Maja Grubelic (FI) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-04-18 
  
Paragrafer § 72-93 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-04-24 Datum då anslaget tas ned 2018-05-16 
  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Boel Hansson 
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§ 72 Tema - Barnahus 
 

Verksamhetschef Inger Fröman och utvecklingssekreterare Pia Forsberg 
informerar om Barnahus och om projektet Stöd och behandling för barn 
som utsatts för sexuella övergrepp och fysiskt våld. 
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§ 73 Förvaltningen informerar 
 

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om: 

Ny överenskommelse med arbetsförmedlingen. 

Ny lokal överenskommelse om nyanlända med arbetsförmedlingen. 

Ny överenskommelse med Delegationen för unga i arbete (DUA) som nu 
också gäller nyanlända. 

Extra pengar till sommarpraktik. 

Försening av bostadsmoduler för nyanlända och konsekvenser av det. 

Försening av den nya bostadsorganisationen. 

  

Ordförande Eva Olsson rapporterar från SKL:s konferens om missbruk. 
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§ 74 Delårsrapport per den 31 mars 2018  
Dnr SO 2018/0066 

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

Delårsrapporten innehållerredogörelser för händelser av väsentlig 
betydelse, uppföljning av nämndens utvecklingsmål och särskilda 
uppdrag, ekonomi och sjukfrånvaro. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens missiv 13 april 2018.   
Delårsrapport mars 2018 socialnämnden. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna delårsrapport mars 2018. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 75 Begäran om att få disponera 
reserverade medel för ökat 
flyktingmottagande 

Dnr SO 2018/0052 

Sammanfattning 
Hos finansförvaltningen finns sedan 2014 medel reserverat (720 tkr) för 
ökat flyktingmottagande. Socialnämnden begär att få disponera de av KS 
reserverade medlen för att delfinansiera flyktingverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 mars 2018. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     avropa 720 tkr för 2018 från kommunstyrelsens reserverade medel 

för ökat flyktingmottagande. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 76 Yttrande över betänkandet Ett fönster 
av möjligheter- stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat 
boende  

Dnr SO 2018/0028 

Sammanfattning 
Utredningen Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för 
barn i skyddat boende. (SOU 2017:112) har haft som uppdrag att föreslå 
åtgärder för att stärka den rättsliga ställningen för barn som vistas i 
skyddat boende. Utredningen har ambitionen att synliggöra barnets 
behov i en situation då en förälder söker skydd från hot och våld. Detta är 
positivt och ytterligare en förstärkning av socialnämndens redan tidigare 
skyldighet att inleda utredning vid bevittnat våld jml 6 kap 1 § SOSFS 
2014.4, dock ser socialförvaltningen stora risker med utredningens 
förslag att samtycke ska krävas av båda vårdnadshavarna vid placering 
av barnet i skyddat boende. Det är positivt att förslaget avser att säkra 
kompetens och kvalitet vid boendena och säkrar barnets rättsliga 
ställning, men det kommer att få omfattande ekonomiska och personella 
konsekvenser för såväl kommunen som för de skyddade boendena. För 
att förslagen ska vara genomförbara krävs betydande 
resursförstärkningar. 

Beslutsunderlag 
Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 
boende. (SOU 2017: 112). 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-10 remissyttrande 
angående SOU 2017:112. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     översända tjänsteskrivelse av den 4 april 2018 som sitt yttrande till 

kommunkontoret över betänkandet Ett fönster av möjligheter – 
stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten   
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§ 77 Samråd om Lund kommuns 
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 

Dnr SO 2018/0043 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har i samarbete med miljöförvaltningen och 
stadsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram mot 
buller i Lunds kommun. Åtgärdsprogrammet är upprättat i enlighet med 
förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) och utgör 
kommunens andra upplaga av åtgärdsprogram beträffande buller. 

Till grund för det nu aktuella åtgärdsprogrammet ligger en kartläggning 
av omgivningsbuller som genomfördes 2016 och som omfattar buller 
från väg- och järnvägstrafik i kommunen. Syftet med programmet är att 
skapa en god och hållbar ljudmiljö som bidrar till att minimera bullrets 
negativa inverkan på människors hälsa, men även till att stärka Lund som 
en attraktiv boendekommun. 

Socialnämnden ställer sig i sammanhanget positiv till det föreslagna 
åtgärdsprogrammet, då även sociala aspekter med betydelse för 
möjligheterna att skapa en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller 
ljudmiljö tagits i beaktande. Vidare anses de åtgärder som presenterats ha 
goda förutsättningar att, om än indirekt, komma nämndens målgrupper 
tillgodo. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2018. 
Samråd om Lund kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023, 
remissversion 2018-02-19. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     översända tjänsteskrivelse av den 9 april 2018 som socialnämndens 

yttrande till Tekniska förvaltningen. 

Beslut expedieras till: 
Tekniska förvaltningen 
Akten   
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§ 78 Utnämnande av dataskyddsombud 
Dnr SO 2018/0053 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018, 
utgör en moderniserad och ansvarsbaserad ram för efterlevnad av 
bestämmelserna om dataskydd i EU. Enligt förordningen är det 
obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga och 
personuppgiftsbiträden att utnämna ett dataskyddsombud, vilket är fallet 
för Lunds kommuns samtliga nämnder. Bestämmelserna om 
dataskyddsombud återfinns i artiklarna 37-39 i GDPR. 

Kommunkontoret har anställt en jurist vid namn Maria Skogh. Hon 
bedöms ha de kvalifikationer som krävs för att utses till 
dataskyddsombud. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     utse Maria Skogh till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från 

och med den 25 maj 2018 
  
att     delegera beslutanderätt till förvaltningschef att utse vikarierande 

dataskyddsombud för begränsade tidsperioder om högst 12 
månader. Beslut om utnämnande av vikarierande dataskyddsombud 
ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Datainspektionen (anmälan via deras webbplats) 
Kommunkontoret, administrativa avdelningen 
Akten   
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§ 79 Helårsstatistik 2017 
Dnr SO 2018/0059 

Sammanfattning 
Helårsstatistiken är ett komplement till Årsanalysen. Den största delen av 
socialförvaltningens verksamhet presenteras här i diagramform med 
förklarande kommentarer. Avsnitten följer ärendegången. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 28 mars 2018, helårsstatistik 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga rapporten till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 80 Månadsstatistik över 
försörjningsstödet 2018 

Dnr SO 2018/0001 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2018, månadsstatistik 
över försörjningsstödet i mars 2018. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 81 Månadsstatistik över 
flyktingmottagningen 2018 

Dnr SO 2018/0002 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2018, månadsstatistik 
över flyktingmottagningen i mars 2018. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 82 Beläggningsstatistik för Piletorps 
akutboende 

Dnr SO 2018/0003 

Beslutsunderlag 
Beläggningsstatistik för Piletorps akutboende i mars 2018. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 83 Anmälningar till socialnämnden 
Dnr SO 2018/0010 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2018, anmälningar till 
socialnämnden. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 84 Redovisning av delegerade beslut 
Dnr SO 2018/0007 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2018-03-01-2018-03-31.  
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2018-03-01-
2018-03-31.  
Tillståndsenhetens beslut 2018-03-01-2018-03-31. 

Beslut 

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

Beslut expedieras till: 
Akten   
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