
 

   
Socialnämnden Protokoll 1 (30) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-19 SO 2017/0066  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Socialnämnden 
 
Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2017-04-19 klockan 16.30–19.00 
  
Ledamöter Peter Fransson (S), ordförande 

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

  
Tjänstgörande ersättare Fredrik Persson (S), ersätter Eva S Olsson (S) 

Amanda Bjernestedt (MP), ersätter Jenny Sjöö (MP) 
Kajsa Bjurklint Rosenblad (L), ersätter Dan Ishaq (M) 
Kelemua Kabede (KD), ersätter Agneta Lindskog (KD) 

  
Ersättare Ann-Louise Levau (S) 

Layla Khairallah (MP) 
Mark Collins (L) 
Martin Stensson (V) 
David Liljedahl (C) 

  
Övriga Annika Pettersson, socialdirektör 

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

 
Justerare Erik Hammarström (MP) 
  
Paragrafer § 76-101 
  
Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 24 april kl 16:30 
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Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Boel Hansson 
  
  
Ordförande  
 Peter Fransson (S) 
  
  
Justerare  
 Erik Hammarström (MP) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-04-19 
  
Paragrafer § 76-101 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-04-25 Datum då anslaget tas ned 2017-05-17 
  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Boel Hansson 
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§ 76 Tema - Missbruk 
 

Utvecklingssekreterare Peter Hagberg informerar om arbetet efter den 
genomlysning som gjorts av missbruksvården i Lunds kommun. 
  



    
Socialnämnden Protokoll 5 (30) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 77 Förvaltningen informerar 
 

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om: 

Det hävda avtalet med Sularpsfarmen. 

Aktuellt i mottagningen av flyktingar 

Händelser på Killebäckskolan. 

Presidieträff med Barn och skolnämnd Lunds stad angående 
Familjecentral. 

Presidieträff med Barn och skolnämnd Lunds stad och Öster, 
Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsnämnden angående 
mottagande av flyktingar. 

Kommande möte med Länsstyrelsen angående uppskjutande av 
mottagande av flyktingar.  
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§ 78 Delårsrapport per mars 2017 
Dnr SO 2017/0073 

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

Delårsrapporten innehåller redogörelse för händelser av väsentlig 
betydelse, uppföljning av nämnden utvecklingsmål och särskilda 
uppdrag, ekonomi och sjukfrånvaro. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens missiv den 12 april 2017. 
Socialnämndens delårsrapport per mars 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna delårsrapport mars 2017 och överlämna densamma till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 79 Biblioteksplan för Lunds kommun 
Dnr SO 2017/0061 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015 att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Lunds 
kommun. Biblioteksplanen ska utgöra ett långsiktigt strategiskt 
dokument som beskriver hur Lunds kommun arbetar med 
biblioteksfrågor samt vilken inriktning verksamheten och dess utveckling 
ska ha från och med 2018. Biblioteksplanen syftar också till att 
synliggöra utbudet och servicen för allmänheten och gynna deras 
möjligheter till insyn och påverkan. Planen ska omfatta samtliga 
bibliotek som Lunds kommun är huvudman för, det vill säga både folk- 
och skolbibliotek.  
Socialnämnden anser att Biblioteksplanen är ett välskrivet dokument som 
tydligt beskriver hur mål, utvecklingsområden och Lunds 
biblioteksverksamheter ser ut idag. Målgruppen är bred och i arbetet med 
förslaget har särskild hänsyn tagits till barn och ungas behov. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2017 
Biblioteksplan för Lunds kommun – Remissversion 2017-02-16 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Biblioteksplan för Lunds 
kommun 2017-01-31 
KU 2017/0015 Barnchecklista 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     tjänsteskrivelse den 10 april 2017 utgör socialnämndens remissvar 

till Kultur- och fritidsnämnden 

Protokollsanteckningar 
Sven-Bertil Persson (V) och Maja Grubelic (FI)  låter anteckna till 
protokollet att systemet för utlåning, tillgänglighet och kunskap borde 
kunna appliceras även till områden utanför Biblioteksplanen, t.ex. 
verktyg samt att det fysiska biblioteket är en plats för spontana möten 
utan krav och utan kostnad som även borde innefatta kostnadsfria 
toalettbesök. 

Beslut expedieras till: 
Kultur och fritidsnämnden 
Akten   
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§ 80 Utemiljö vid förskolor i Lunds 
kommun, Råd och riktlinjer - 
Information 

Dnr SO 2017/0063 

Sammanfattning 
Det har blivit svårare att avsätta stora friytor till förskolor bland annat på 
grund av att Lund förtätas. Detta medför att den yta som avsätts till 
förskolors utemiljö behöver utformas så de på bästa möjliga sätt 
tillfredsställer barns hälsa och lärandemiljö. Kommungemensamma råd 
och riktlinjer för skolgårdsmiljö och en ny framtagen Lekvärdesfaktor för 
förskolor är ett initiativ som ska säkerställa en effektiv process som 
bidrar till långsiktigt hållbara lösningar för planering av utemiljön vid 
förskolor.  
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun är ett förslag till råd och riktlinjer 
för planering, utformning och upprustning av förskolegårdar i Lunds 
kommun. Förslaget har tagits fram i ett samarbete mellan flera 
förvaltningar och förtroendevalda. 

Socialnämnden anser att arbetet är tydlig och välarbetat. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2017. 
SN 2017/0047 BN 2016/0570 Serviceförvaltningens och 
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-26. 
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer 2017-01-26. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 att     ställa sig positiva till remissversionen av Utemiljö vid förskolor i 

Lunds kommun – Råd och riktlinjer. 
  

Beslut expedieras till: 
Servicenämnden 
Byggnadsnämnden 
Akten   
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§ 81 Överenskommelse om Idéburet 
Offentligt Partnerskap - gällande 
främjande av ömsesidig integration för 
ensamkommande barn/unga och 
etablerade mellan Socialförvaltningen i 
Lund och Individuell människohjälp. 

Dnr SO 2017/0075 

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 juni 2016, § 143.  

Ärendet föreslår en överenskommelse mellan Socialförvaltningen i Lund 
och Individuell människohjälp (IM) som syftar till att förbättra 
förutsättningarna till integration och ett socialt nätverk på individnivå för 
ensamkommande barn och unga, vilket bidrar till ett socialt hållbart 
samhälle samt förbättra möjligheten till ett självständigt liv, genom sin 
verksamhet Vänskapa. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2017 (denna skrivelse) 
Socialförvaltningens förslag till Överenskommelse om Idéburet Offentligt 
Partnerskap gällande främjande av ömsesidig integration för 
ensamkommande barn/unga och etablerade mellan Socialförvaltningen i 
Lund och Individuell människohjälp, den 3 april 2017. 
Kommunfullmäktiges beslut den 15-16 juni 2016, § 143. 
Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2014, § 125. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     ge socialdirektören i uppdrag att teckna Överenskommelse om 

Idéburet Offentligt Partnerskap gällande främjande av ömsesidig 
integration för ensamkommande barn/unga och etablerade mellan 
Socialförvaltningen i Lund och Individuell människohjälp, den 3 
april 2017 för socialförvaltningen. 

  
att     uppdraget ska redovisas till nämnden i enlighet med den ordinarie 

uppföljningen av överenskommelsen vid varje helårsskifte. 
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Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 82 Rapport avseende natthärbärge för 
utsatta EU-medborgare inom ramen 
för idéburet offentligt partnerskap 

Dnr SO 2017/0068 

Sammanfattning 
Enligt upprättad överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap ska 
socialförvaltningen samarbeta med ideell sektor för att säkerställa att 40-
50 platser finns tillgängliga på härbärge under årets kalla månader (okt-
mars). Särskilt utsatta personer i gruppen ska även få möjlighet till 
härbärge under andra delar av året.  

Genomförande av natthärbärgesverksamhet har genomförts i enlighet 
med den gemensamt tecknande överenskommelsen. Det har krävts ett 
fortsatt starkt samarbete mellan parterna för att genomföra intentionerna i 
överenskommelsen.   

Ideell sektor uppskattar att antalet utsatta EU-medborgare uppgått till 70-
75 i Lunds kommun under vintermånaderna 2017, med undantag vid 
högtider då många återvänder hem. Det finns ingen samlad statistik över 
antalet utsatta EU-medborgare i Sverige. I nämndens handlingsplan finns 
en bedömning av att det finns behov av 40-50 platser. Handlingsplanens 
behovsbedömning bör enligt socialförvaltningen inte förändras eftersom 
det är en rimlig nivå som ett genomsnittligt behov under perioden 
oktober-mars. Variationerna i behov innebär dock krav på stor flexibilitet 
av alla parter i överenskommelsen och denna situation bör fortsatta att 
följas. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2017. 
Socialnämndens beslut den 9 december 2017, § 227 gällande: 
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap – gällande 
natthärbärge för utsatta EU-medborgare mellan Socialförvaltningen i 
Lund, Crossroads Lund, Hjälp tiggare i Lund samt Lunds pastorat. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna rapporten. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 83 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet SAM 2016 

Dnr SO 2017/0071 

Sammanfattning 
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av ett antal frågor utifrån 
Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) 
som besvaras i samverkangrupp på verksamhetsnivå. På 
Socialförvaltningen genomfördes uppföljningen under januari-mars 
2017. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 april 2017. 
Webbenkät årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna den föreslagna handlingsplanen för åtgärder som avser att 

förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 84 Helårsstatistik för socialnämndens 
verksamheter 2016 

Dnr SO 2017/0069 

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

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga rapporten till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 85 Månadsstatistik över 
försörjningsstödet 

Dnr SO 2017/0008 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över försörjningsstödet i mars 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga rapporten till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 86 Månadsstatistik för Förenade Cares 
logiboende 

Dnr SO 2017/0010 

Beslutsunderlag 
Månadstatistik för Förenade Cares logiboende i mars 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga rapporten till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 87 Månadsstatistik över 
flyktingmottagningen 

Dnr SO 2017/0009 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik för flyktingmottagningen. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga rapporten till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 april 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 89 Redovisning av delegerade beslut 
Dnr SO 2017/0006 

Beslutsunderlag 
 Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2017-03-01-2017-03-31.  
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2017-03-01-
2017-03-31. 
Tillståndsenhetens beslut 2017-03-01-2017-03-31. 
  

Beslut 

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

Beslut expedieras till: 
Akten   
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