
 

   
Socialnämnden Protokoll 1 (21) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-05-17 SO 2017/0086  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

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 
 
 
 
 
 



    
Socialnämnden Protokoll 2 (21) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-05-17 SO 2017/0086  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

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 Datum då anslaget tas ned 2017-06-14 
  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Boel Hansson 
  



    
Socialnämnden Protokoll 3 (21) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-05-17 SO 2017/0086  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Protokoll 4 (21) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-05-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 102 Tema - Arbetsmiljöverkets rapporter 
och åtgärder  

 

Kristallens HR chef Annika Jonasson och HR-konsult Johanna Knuthson 
redogör för Arbetsmiljöverkets inspektionsrapporter och förvaltningens 
arbete med att uppfylla kraven och planeringen av det fortsatta arbetet. 
  



    
Socialnämnden Protokoll 5 (21) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-05-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 103 Förvaltningen informerar 
 

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om: 

Lund har fått 1 mkr extra i statsbidrag för sommarpraktik inom 
kommunen och förvaltningen arbetar med att ordna ytterligare ca 100 
platser. 

Mötet med Länsstyrelsen och Migrationsverket om Lunds mottagande av 
vuxna och familjer för 2016 och planeringen för att klara mottagandet. 

Temat om förvaltningens HVB-hem till nämndsammanträdet i juni utgår 
och ersätts med en informationsträff den 13 juni tillsammans med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Projektet Trygg Krog, där socialförvaltningen fått medel av 
Brottsförebyggande rådet, har just nu en kampanj för att minska 
narkotikaanvändning och andra olagliga och oönskade beteenden i 
krogmiljö. 

Malmö Högskola har haft ett seminarium om evidensbaserad praktik med 
socialförvaltningens kommundoktorand Harald Gegner. 

Den ekonomiska prognosen fram till och med april visar en förbättring 
med 5 mkr. Prognosen för helår visar ett underskott på 99 mkr. 

  
  



    
Socialnämnden Protokoll 6 (21) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-05-17   
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§ 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. 



    
Socialnämnden Protokoll 7 (21) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-05-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

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   



  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 18-
års 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! 



  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 

 



    
Socialnämnden Protokoll 8 (21) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-05-17   
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§ 105 Begäran om upplysningar angående 
inskrivning vid HVB Idun 

Dnr SO 2017/0079 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har, i samband med ett 
tillsynsärende på HVB Idun, begärt upplysningar från Lunds kommun. 
Tillsyn på HVB Idun har visat att beslut om inskrivning fattas samt har 
beslut om inskrivning inte föregåtts av någon lämplighetsbedömning. 
Verksamhetsområde Flykting har i samband med att situationen 
uppmärksammades sett över sina rutiner, både på enheten och i samråd 
med HVB Idun, för att säkerställa ansvarsfördelningen mellan parterna 
samt att tillförsäkra att lämplighetsbedömning görs utifrån barnets bästa. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 april 2017. 
 Inspektion för vård och omsorgs (IVO) begäran den 21 april 2017 dnr 
8.4.2-5449/2017-6 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att      tjänsteskrivelse den 28 april 2017 skickas som svar på 

Inspektionen för vård och omsorgs begäran om upplysningar. 
  

Beslut expedieras till: 
Inspektionen för vård och omsorg 
Akten   
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 Sammanträdesdatum   
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§ 106 Ansökan om medel från Länsstyrelsen 
Skåne för förebyggande insatser mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Dnr SO 2017/0090 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Skåne utlyser årligen utvecklingsmedel till förebyggande 
insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Medel beviljas med högst 
halva kostnaden för insatser som utförs av en kommun. 
Socialförvaltningen i Lund har tidigare beviljats medel under tre perioder 
2014-15, 2015-16 samt 2016-17 för implementering av den förebyggande 
modellen Bygga Broar – med barn och unga i centrum. Föreliggande 
ansökan gäller en fortsättning av detta arbete under perioden 2017 - 
2018. Lunds kommun ansöker om 475 000 kronor till Resurs och 
utvecklingsenheten, Socialförvaltningen, för att fortsätta spridning av 
modellen och denna gång i samverkan med skolförvaltningen Lunds stad. 
Ansökan avser medel för projektledare 50 % som delas mellan 
socialförvaltningen och skolförvaltningen, samt inköp av utbildningen 
Bygga Broar. Projektet kommer att rikta sig till förskoleområde Väster-
Centrum. Kommunens egen medfinansiering täcks av vikariekostnader 
för deltagande förskolepedagoger. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens missiv 2017-05-02. 
Ansökan om medel från Länsstyrelsen Skåne för förebyggande insatser 
mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     ställa sig bakom ansökan om medel från Länsstyrelsen Skåne för 

förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen 
Akten   
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§ 107 Fördjupning av översiktsplanen för 
Öresundsvägen med omnejd i Lund 

Dnr SO 2017/0074 

Sammanfattning 
I fördjupningen av planförslaget för Öresundsvägen vidareutvecklas 
inriktningen mot breddat stadsinnehåll. Planen omfattar flera delområden 
från Lunds innerstad i öster till västra stadsranden. Där är huvuddelen av 
marken är planlagd, bebyggd och i enskild ägo. De fyra delarna som 
ingår är Öresundsvägen Öster, Öresundsvägen Väster, Södra Gunnesbo 
och Norra Värpinge. Stadsomvandlingen i dessa områden är tänkt att ske 
stegvis, över lång tid. Närheten och goda kopplingar till Lund 
centralstation och centrala Lunds värderas vara grundläggande för en 
långsiktig hållbar stadsutveckling. Genomförandet av omvandlingen 
kommer till stor del vara beroende av privata fastighetsägare tillsammans 
med kommunen. 

Den första etappen kommer vara Öresundsvägen Öster där det beräknas 
byggas omkring 2200-2700 bostäder och mellan 30 000- 60 000 kvm 
lokalyta för verksamheter samt grundskola och förskolor. De 
efterföljande etapperna innebär ytterligare bostadstillskott. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till Fördjupning av översiktsplanen för 
Öresundsvägen med omnejd, utställningshandling. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret översända 

tjänsteskrivelsen den 4 maj 2017. 

Beslut expedieras till: 
Stadsbyggnadskontoret 
Akten 
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§ 108 Uppföljning av riktlinjer för bidrag till 
ideella föreningar och organisationer 

Dnr SO 2017/0091 

Sammanfattning 
Socialnämnden antog den 23 november 2011 nuvarande riktlinjer för 
bidrag till ideella föreningar och organisationer. Ärendet innefattar en 
uppföljning av bidragsriktlinjerna och förslag till förändring mot fler 
samarbetsöverenskommelse med föreningar med verksamhet inom 
nämndens uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av riktlinjer för bidrag till ideella föreningar och 
organisationer daterad 2017-05-07. 
Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar och organisationer, beslutad 
den 23 november 2011, § 219. 

Yrkanden 
Peter Fransson (S) yrkar, med instämmande av Sonja Lindlöf (L), Sven-
Bertil Persson (V) och Maja Grubelic (FI), bifall till förvaltingens 
förslag. 

Göran Wallén (M) yrkar, med instämmande av Agneta Lindskog (KD) 
tillägg med att grupperna barn och unga, våldsutsatta och psykiskt 
funktionsnedsatta ska stödjas när överenskommelser med ideell sektor 
ska göras. 

Beslutsgång 
Peter Fransson (S) begär ajournering och sammanträdet ajourneras 
mellan kl 18:45 - 18:50. 

Ordförande Peter Fransson (S) ställer proposition på yrkandena och 
finner att hans eget yrkande vunnit bifall. 

Votering begärs och företas med följande propositionsordning: 

Ja, till Peter Franssons (S) m fl yrkande. 

Nej, till Göran Walléns (M) m fl yrkande. 
 

Omröstningen utfaller enligt följande: 

Peter Fransson (S), Erik Hammarström (MP), Eva Olsson (S), Layla 
Khairallah (MP), Maja Grubelic (FI), Sven-Bertil Persson (V) och Sonja 
Lindlöf (L) röstar ja. 
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 Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Gun Jönsson (C) och Agneta 
Lindskog (KD) röstar nej.  

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röst beslutar socialnämnden att bifalla Peter 
Franssons (S) m.fl. yrkande. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     nuvarande budget för föreningsbidrag ska omfördelas i 

internbudgeten för 2018 
att     medel för samarbete med ideell sektor ska användas för att utveckla 

samverkansöverenskommelser där socialförvaltningen är en aktiv 
part. 

Reservationer 
Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Gun Jönsson (C) och Agneta 
Lindskog (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 

Protokollsanteckningar 
Peter Fransson (S) och Erik Hammarström (MP) låter anteckna till 
protokollet att de anser det överflödigt att lägga ett tilläggsyrkande i 
ärendet då alla organisationer naturligtvis har möjlighet att visa intresse 
för samarbete men att individuell bedömning ska göras. 

  

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 109 Utvärdering av socialförvaltningens 
krisledning under flyktingkrisen 

Dnr SO 2017/0087 

Sammanfattning 
Socialförvaltningens krisberedskapsplanerare har på uppdrag av 
förvaltningens ledningsgrupp utvärderat förvaltningens krisledning 
underflyktingkrisen. Utvärderingen har haft till syfte att öka 
förvaltningens krishanteringsförmåga genom att identifiera goda exempel 
och förbättringsområden samt föreslå lämpliga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2017 dnr SO 2017/0087. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna utvärderingen av förvaltningens krisledning under 

flyktingkrisen. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 110 Utbildnings- och övningsplan 
socialförvaltningens krisberedskap 
2015-2018 

Dnr SO 2017/0089 

Sammanfattning 
Utbildnings- och övningsplanen för socialförvaltningen är till för att 
upprätthålla och utveckla förmågan att leda och leverera samhällsviktig 
verksamhet i kris. Planen är en del av det löpande krisberedskapsarbetet 
som förvaltningen bedriver enligt riktlinjer från kommunkontorets enhet 
för trygghet, hälsa och säkerhet. 

En utbildnings- och övningsplan ska fastställas i socialnämnden varje 
mandat period. Planen ska uppdateras vid behov, dock minst en gång per 
år. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och övningsplan mandatperioden 2015-2018 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 att     godkänna utbildnings- och övningsplanen 2015-2018. 
  

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunkontoret, avdelning hälsa, trygghet, säkerhet 
Akten   
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§ 111 Redovisning lex Sarah 2016 
Dnr SO 2017/0084 

Sammanfattning 
Lex Sarah är benämningen på de lagrum som ålägger 
socialtjänstmyndigheter, LSS-verksamheter och Statens 
institutionsstyrelse att rapportera, utreda och åtgärda missförhållanden 
och påtagliga risker för missförhållanden. 

Antalet inrapporterade händelser har ökat stadigt sedan lagstiftningens 
införande och trenden tycks fortsätta även under innevarande år. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 maj 2017 dnr SO 2017/0084. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga rapporten till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 16 (21) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-05-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 112 Rapport Tyck Till 2016 
Dnr SO 2017/0088 

Sammanfattning 
En viktig del i vårt ständiga förbättringsarbete handlar om att aktivt 
efterfråga brukares och medborgares åsikter och erfarenheter; vi 
välkomnar både beröm, idéer och klagomål.  

I kontakten med socialtjänsten är det inte ovanligt att våra brukare har 
synpunkter på det som händer. Merparten av dessa åsikter, ris och ros, tas 
emot av våra handläggare och hanteras på ett obyråkratiskt sätt inom 
ramarna för kontakten; man fortsätter helt enkelt dialogen.  

I enlighet med den skriftliga rutinen blir alla som lämnar 
kontaktuppgifter uppringda snarast. Grundfilosofin är att vi ber om ursäkt 
om vi gjort fel eller inte motsvarat brukarnas förväntningar, och så långt 
det är möjligt rättar vi till och reder ut det som hänt. När vi får beröm 
tackar vi och skickar detta vidare till den det berör. Alla som hör av sig 
blir inte nöjda, men erfarenheten visar att vi – som alltid inom det sociala 
arbetet - kommer långt genom att vara lyssnande, empatiska och 
prestigelösa. Enklare uttryckt: bemöt andra så som du vill bli bemött 
själv.  

Under 2016 gjordes det 71 inlägg till vårt förbättringssystem. Den här 
rapporten sammanfattar vem som hörde av sig, vad det gällde och vilken 
respons de fick av oss. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens missiv 2017-05-04. 
Rapport om inkomna förbättringsförslag på Tyck Till 2016, ”Allt är inte 
svart eller vitt”, 2017-05-04. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att      lägga rapporten till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 17 (21) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-05-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 113 Månadsstatistik över 
försörjningsstödet 

Dnr SO 2017/0008 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltingens tjänsteskrivelse den 4 maj 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 18 (21) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-05-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 114 Månadsstatistik över 
flyktingmottagningen 

Dnr SO 2017/0009 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens tjänsteskrivelse den 9 maj 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 19 (21) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-05-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 115 Månadsstatistik för Förenade Cares 
logiboende 

Dnr SO 2017/0010 

Beslutsunderlag 
Beläggningsstatistik för Förenade Cares logiboende för män och kvinnor 
i april 2017 med revideringar för mars 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 20 (21) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-05-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 116 Anmälningar till socialnämnden 
Dnr SO 2017/0007 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2017. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 21 (21) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-05-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 117 Redovisning av delegerade beslut 
Dnr SO 2017/0006 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2017-04-01-2017-04-30.  
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2017-04-01-
2017-04-30.  
Tillståndsenhetens beslut 2017-04-01-2017-04-30. 
  

Beslut 

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

Beslut expedieras till: 
Akten 
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