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Socialnämnden 
 
Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2017-02-15 klockan 16.30-18:45 
  
Ledamöter Peter Fransson (S), ordförande 

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

  
Ersättare Fredrik Persson (S) 

Amanda Bjernestedt (MP) 
Layla Khairallah (MP) 
Kajsa Bjurklint Rosenblad (L) 
Mark Collins (L) 
Martin Stensson (V) 
David Liljedahl (C) 
Kelemua Kabede (KD) 

  
Övriga Annika Pettersson, socialdirektör 

Inger Wallin Fröman, verksamhetschef 
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef 
Boel Hansson, nämndsekreterare 
Karin Säfström, t f verksamhetschef 
Robert Ekholm, t f verksamhetschef 
Filippa Mellbourn, ekonomichef 
Johan Larsson Boström, utvecklingschef 
Kerstin Rydkvist Wildt, kommunikatör 

 
Justerare Sven-Bertil Persson (V) 
  
Paragrafer § 22-48 
  
Plats och tid för justering Socialförvaltningen, Brotorget 1, den 15 februari 2017 kl 18:45 
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Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Boel Hansson 
  
  
Ordförande  
 Peter Fransson (S) 
  
  
Justerare  
 Sven-Bertil Persson (V) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-02-15 
  
Paragrafer § 22-48 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-02-16 Datum då anslaget tas ned 2017-03-09 
  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Boel Hansson 
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§ 22 Tema - KAOSAM 
 

Socialsekreterare Elisabeth Ravn och enhetschef Ann-Charlott Johansson 
och informerar om förvaltningens arbete med Finsamprojektet 
KAOSAM. 
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§ 23 Förvaltningen informerar 
 

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om: 

Läget i Flyktingmottagningen 

Omställningsarbete till stödboende 

Rapport från KSAU 

Lex Sarah-anmälan 
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§ 24 Socialnämndens årsanalys 2016 
Dnr SO 2017/0027 

Sammanfattning 
Socialnämndens årsanalys är upprättad i enlighet med kommunens 
riktlinjer. Rapporterna ”Årsredovisning 2016 socialnämnden” och 
”Nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelse från 2016 till 
2017 samt utökning av investeringsram för 2017” är uppställd enligt 
kommunens mall, som anger rapportens upplägg, dispositioner och 
rubriker.  

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

Framtid och utveckling inom nämndens område behandlas i ett särskilt 
avsnitt. I detta avsnitt lyfts omvärldsfaktorer eller annat av väsentlig 
betydelse för nämnden gällande verksamhet, ekonomi, miljö och 
personal. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2017. 
Årsredovisning 2016 socialnämnden. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna årsanlys 2016 och överlämna densamma till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 25 Socialnämndens begäran om 
överföring av budgetavvikelse från 
2016 till 2017 samt investeringsram för 
2017 

Dnr SO 2017/0028 

Sammanfattning 
Socialnämndens begäran om överföring av budgetavvikelse från 2016 till 
2017 samt investeringsram för 2017 är uppställd enligt kommunens mall, 
som anger rapportens upplägg, dispositioner och rubriker. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens missiv den 6 februari 2017 (denna skrivelse) 
Socialnämndens begäran om överföring av budgetavvikelser från 2016 
till 2017 investeringsram för 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     överlämna begäran om överföring av budgetavvikelser från 2016 

till 2017 samt investeringsram för 2017 till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

  
att     hos kommunstyrelen begära att få det kommunfinansierade 

underskottet på -21 838 tkr avskrivet i 2016 års bokslut 
  
att     hos kommunstyrelen begära att få balansera – 5 831 tkr av 

flyktingverksamhetens underskott mot det egna kapitalet 
  
att     föreslå att -5 900 tkr av flyktingverksamhetens underskott täcks av 

det av hos kommunstyrelen reserverade medel avseende tillfälligt 
statligt stöd till kommuner och landsting för att hantera 
flyktingsituation som uppkomit med ett stort antal asylsökande 

  
att     hos kommunstyrelen begära att få flyktingverksamhetens resterande 

underskott på -36 008 tkr avskrivet i 2016 års bokslut 
  
att     hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag för 2017 för avrop av 

KS reserverade medel på 387 tkr för driftkostnader avseende 
driftstart av Trapphusboende, Sandstensvägen 1K som inte är 
justerat för år 2016 
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att     hos kommunstyrelen begära att få balansera tillståndsenhetens 
underskott på -422 tkr mot det egna kapitalet 

  
att     hos kommunstyrelen begära att få balansera tolkförmedlingens 

resultat på +503 tkr mot det egna kapitalet 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 9 (22) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-02-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 26 Socialnämndens attestlista och 
attestinstruktion 2017 

Dnr SO 2017/0031 

Sammanfattning 
I kommunkontorets ekonomihandbok finns regler för kontroll/attest av 
fakturor och andra verifikationer som gäller hela kommunen. 
Socialförvaltningen följer den senaste versionen av denna. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens attestlista och attestinstruktion 2017. 
Beslutsattest socialförvaltningen i Lund 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna socialförvaltningens attestlista och attestinstruktion för 

2017. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 27 Beställning av lokaler för 2017 
Dnr SO 2017/0035 

Sammanfattning 
Till följd av det ökade flyktingmottagandet i kommunerna framställer 
socialförvaltningen i och med denna skrivelse en beställning av bostäder 
och lokaler till boende för ensamkommande barn och ungdomar samt för 
vuxna flyktingar som tilldelats Lund som anvisningskommun. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     översända socialförvaltningens tjänsteskrivelse av den 8 februari 

2017 om beställning av lokaler under 2017 till kommunstyrelsen, 
samt  

att     beslutsfattande i ärenden om beställning av specifika bostäder och 
lokaler delegeras till Socialnämndens myndighetsutskott i de fall då 
nämndens beslut inte kan inväntas. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 28 Beställning av förhyrning av fastighet 
för genomgångsbostäder för anvisade 
nyanlända 

Dnr SO 2017/0036 

Sammanfattning 
Socialnämnden föreslås hos kommunstyrelsen beställa förhyrning av 
bostäder på fastigheten Svartbröder 10 som är belägen på Killiansgatan i 
Lund för att under en 3-årsperiod användas som genomgångsbostäder 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     i enlighet med socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-08 hos 

kommunstyrelsen beställa förhyrning av fastigheten Svartbröder 10 
i Lund att användas som genomgångsbostäder åt flyktingar som 
anvisats till kommunen till en bruttokostnad om ca 170 tkr per år 
vilket blir ca 510 tkr för hela hyresperioden 2017-02-01 - 2020-01-
31. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 29 Yttrande till Inspektionens för vård och 
omsorgs efter tillsyn på HVB 
Vipemöllan 

Dnr SO 2017/0015 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utövat tillsyn på HVB 
Vipemöllan i Lunds kommun och därefter i ett beslut daterat 9 januari 
2017 meddelat krav på åtgärder inom tre områden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 8 februari 2017. 
IVO:s meddelande om beslut 9 januari 2017, dnr 8.4.2-4-41241/2016-6. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     översända tjänsteskrivelsen av den 8 februari 2017 som sitt svar till 

IVO. 

Beslut expedieras till: 
Inspektionen för vård och omsorg 
Akten   
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 Sammanträdesdatum   
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§ 30 Förordnande att begära handräckning 
jml LVU 

Dnr SO 2016/0220 

Sammanfattning 
Enligt 43 § p 2 LVU skall polismyndigheten på begäran av 
socialnämnden, eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har 
förordnat, lämna biträde för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av denna lag. Beslut enligt 43 § LVU får bara 
delegeras till en särskild avdelning inom nämnden, däremot kan nämnden 
förordna tjänstemän eller politiker som har rätt att begära biträde av 
polismyndigheten. Eftersom några medarbetare slutat och andra 
tillkommit har föreslås en uppdatering av förordnandena. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 27 januari 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     förordna ordförande Peter Fransson (S), vice ordförande Erik 

Hammarström (MP), 2:e vice ordförande Göran Wallén (M), 
verksamhetscheferna Inger Fröman och Karin Säfström, 
enhetscheferna Nina Bergfors, Karin Thornqvist, Emma Johansson, 
Jessica Keding, Carina Persson och biträdande enhetscheferna Sara 
Peterson, Christina Mironidou, Izabela Eriksson, Caroline 
Rahmstrid, Birthe Wallace samt socialsekreterarna, Elisabet 
Kjellander, Marie Magnusson, Martin Hellmo, Pirjo Termonen, 
Camilla Nilsson, Camilla Eskilsson, Melinda Wendahl Abbas, 
Katharina Olsson, Katarina Hansson, Eva-Lena Rasmusson, Claes 
Leo, Annelie Ragazzo, Jennie Göransson Skarp, Linda Fröjendal, 
Stina Johansson, Pernilla Isendahl, Anna Johansson, Jenny Butler, 
Magnus Lindberg, Ligia Josefsson och Nina Olsson att begära 
biträde hos polismyndigheten enligt 43 § 2 p LVU 

  
att     ovanstående förordnande gäller från och med den 15 februari 2017 

och ersätter tidigare beslut. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 31 Förslag till idéburet offentligt 
partnerskap med Kompis Sverige. 

Dnr SO 2017/0034 

Sammanfattning 
Den 6 april 2016, § 125 fattade kommunstyrelsen beslut att överföra 
finansiering för integrationsanslaget till socialnämnden i syfte att 
finanisera Idéburet offentligt partnerskap mellan kommunen och 
föreningar för att öka integration och inkludering. Kommunfullmäktige 
fastslog den ekonomiska ramen vid deras möte i 15-16 juni 2016, § 143.  

I ärendet föreslås en överenskommelse mellan Socialförvaltningen i 
Lund och föreningen Kompis Sverige som syftar till att förbättra 
förutsättningarna till integration och ett socialt nätverk på individnivå 
vilket bidrar till ett socialt hållbart samhälle.  

Verksamheten innebär att nyanlända får bättre förutsättningar att få 
tillgång till aktiviteter och vänskap som underlättar förståelsen för 
svenska samhället och arbetsmarknaden samt svenska språket, viktiga 
steg på vägen till arbete och vidare studier. För de etablerade svenskarna 
innebär ett deltagande en tillgång till en mötesplats som annars inte 
funnits, samt ett underlättande för ökad förståelse och kunskap om andra 
kulturer.  

Sammantaget bidrar verksamheten relationer till ömsesidig integration 
samt stärkta sociala nätverk som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 februari 2017. 
Socialförvaltningens förslag till Överenskommelse om Idéburet Offentligt 
Partnerskap gällande främjande av ömsesidig integration för nyanlända 
vuxna och etablerade mellan Socialförvaltningen i Lund och Kompis 
Sverige, den 9 februari 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     ge socialdirektören i uppdrag att teckna Överenskommelse om 

Idéburet Offentligt Partnerskap gällande främjande av ömsesidig 
integration för nyanlända vuxna och etablerade mellan 
Socialförvaltningen i Lund och Kompis Sverige, den 9 februari 
2017 för socialförvaltningen.  

att     uppdraget ska redovisas till nämnden i enlighet med den ordinarie 
uppföljningen av överenskommelsen vid varje hel- och 
halvårsskifte. 
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Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 16 (22) 
 Sammanträdesdatum   
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§ 32 Redovisning av PO-verksamheten 
2016 och ansökan för 2017 

Dnr SO 2017/0037 

Sammanfattning 
I Lunds kommun har det funnits verksamhet med personligt ombud i 
många år. Verksamheten bedrivs av Stiftelsen PO Skåne på uppdrag av 
socialnämnden. Uppdraget har Stiftelsen PO Skåne fått efter en offentlig 
upphandling.  

Socialnämnden redovisar verksamheten med personligt ombud genom att 
skicka PO Skånes verksamhetsredovisning till Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
PO Skånes verksamhetsberättelse 2016. 
Socialförvaltningens ansökan om statsbidrag för verksamhet med 
personligt ombud. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna ansökan och redovisningen av verksamheten för 

personligt ombud samt översända dessa till länsstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen Skåne 
Akten   
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§ 33 Redovisning av förvaltningens arbete 
med barn som brukare utifrån 
Västernorrlandsmodellen 

Dnr SO 2017/0030 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har under 2016 intervjuat 17 barn och ungdomar som 
har haft kontakt med utredningsenhet barn och unga samt med 
familjeresursen. Intervjuerna har genomförts utifrån den så kallade 
Västernorrlandsmodellen som innebär att socialtjänsten som 
organisation, inklusive politisk nivå, ska ta vara på barns röster som 
grund för feedback samt verksamhetsutvecklingen.  

De barn och ungdomar som intervjuats är över lag nöjda med kontakten 
och den information de får av socialsekreterarna och familjebehandlarna i 
socialförvaltning.  

Det område som kan utvecklas handlar främst om barn och ungdomars 
känsla att bli sedda, lyssnade på och vara delaktiga.   

Arbetet med barnintervjuer utifrån Västernorrlandsmodellen kommer att 
fortsätta under 2017 på familjeresursen. Utredningsenhet barn och unga 
kommer istället att arbeta med SKL:s delaktighetsmodell 
”Innovationsguiden” som en del av vår lokala handlingsplan för barn- 
och ungdomsvården. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 23 januari 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga redovisningen till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 34 Månadsstatistik över 
försörjningsstödet 

Dnr SO 2017/0008 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över försörjningsstödet i januari 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att      lägga rapporten till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 19 (22) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-02-15   
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§ 35 Månadsstatistik för Förenade Cares 
logiboende 

Dnr SO 2017/0010 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik för Förenade Cares logiboende i januari 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga rapporten till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 20 (22) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-02-15   
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§ 36 Månadsstatistik över 
flyktingmottagningen 

Dnr SO 2017/0009 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över flyktingmottagningen i januari 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga rapporten till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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 Sammanträdesdatum   
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§ 37 Anmälningar till socialnämnden 
Dnr SO 2017/0007 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse den 8 februari 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 22 (22) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-02-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 38 Redovisning av delegerade beslut 
Dnr SO 2017/0006 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2017-01-01-2017-01-31.  
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2017-01-01-
2017-01-31.  
Tillståndsenhetens beslut 2017-01-01-2017-01-31. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna redovisningen av delegationsbeslut fattade i januari 2017. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
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