
 

   
Socialnämnden Protokoll 1 (17) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-01-20 SO 2016/0005  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Socialnämnden 
 
Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2016-01-20 klockan 16.30–19.00 
  
Ledamöter Peter Fransson (S), ordförande 

Erik Hammarström (MP), vice ordf 
Göran Wallén (M), 2:e v ordf 
Eva S Olsson (S) 
Sven-Bertil Persson (V) 
Sonja Lindlöf (L) 
Mattias Horrdin (C) 
Yumna Ramadan (FI) 
Agneta Lindskog (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Jenny Sjöö (MP), ersätter J Månsson Bengtsson (MP) 

Ola Borre (L), ersätter Dan Ishaq (M) 
  
Ersättare Anna Gawrys (S) 

K Arne Blom (S) 
Amanda Bjernestedt (MP) 
Martin Stensson (V) 
David Liljedahl (C) 

  
Övriga Annika Pettersson, socialdirektör 

Inger Wallin Fröman, verksamhetschef 
Marie Olsson, verksamhetschef 
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef 
Boel Hansson, nämndsekreterare 
Robert Ekholm, t f verksamhetschef 
Kerstin Rydkvist Wildt, kommunikatör 
Johan Larsson Boström, enhetschef 

 
Justerare Sven-Bertil Persson (V) 
  
Paragrafer § 1-17 
  
Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 25 januari 16:30 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
Socialnämnden Protokoll 2 (17) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-01-20 SO 2016/0005  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

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 2016-01-20 
  
Paragrafer § 1-17 
  
Datum då anslaget sätts upp 2015-01-26 Datum då anslaget tas ned 2015-02-16 
  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Boel Hansson 
  



    
Socialnämnden Protokoll 3 (17) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 1 Förvaltningen informerar 
 

Enhetschef Ann-Charlott Johansson informerar om lagändringen om 
utökning av normen för fritidsaktiviteter för barn i hushåll med 
försörjningsstöd samt hur förvaltningen hanterar detta. 

  

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om 

Flyktingsituationen och Mårtenskolan. 

Övergången till ny entreprenör på Piletorp. 

Planering för Källby efter 31/1 och situationen för utsatta EU-
medborgare. 

Personalförsörjningssvårigheterna. 

Presidieträff för skolnämnderna, kultur- och fritidsnämnden och 
socialnämnden angående flyktingfrågan har ägt rum och nytt möte 
planeras. 

Det preliminära ekonomiska bokslutet ger ett underskott på -29,9 mkr. 

Planeringsdag för socialnämnden kommer att hållas den 8 mars. 

  

  

  

  

  

  

  

  
  



    
Socialnämnden Protokoll 4 (17) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 2 Deltagande i kurser och konferenser 

Sammanfattning 
Den 22 mars håller SKL ett uppstartsmöte för implementering av SKL:s 
handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga” i Höör. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     Peter Fransson (S) och Göran Wallén (M) deltar från 

socialnämnden.   



    
Socialnämnden Protokoll 5 (17) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 3 Överenskommelse om mottagande av 
ensamkommande barn 

Dnr SO 2016/0011 

Sammanfattning 
Lunds kommun har från 1 september 2015 en överenskommelse med 
Migrationsverket att hålla 47 boendeplatser för asylsökande barn. 

En god strategi bedöms vara att hålla antalet överenskomna platser för 
asylsökande barn nära det fördelningstal som Migrationsverket räknat 
fram till kommunen. Kommunens förutsättningar att få ett mottagande 
som är jämnt fördelat över året ökar då, liksom möjligheten att få 
kostnadstäckning för placeringarna. 

Lunds kommuns fördelningstal för 2016 är 365 boendeplatser. 
Rekommendationen från Länsstyrelsen är att ha en överenskommelse 
strax under fördelningstalet och därför bedöms 330 vara ett lämpligt antal 
boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn i den nya 
överenskommelsen som ska slutas med Migrationsverket.   

Kommunen har ännu inte boendeplatser i den omfattning som behövs 
men det arbetas intensivt med olika boendelösningar för målgruppen. 

Beslutsunderlag 
SO tjänsteskrivelse 2016-01-07 
SO tjänsteskrivelse 2015-06-14. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     föreslå kommunfullmäktige att teckna överenskommelse med 

Migrationsverket om mottagande av asylsökande ensamkommande 
barn från 12 års ålder som omfattar 330 platser från och med den 1 
mars 2016.  

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 6 (17) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 4 Granskningsrapport med åtgärdsplan 
– intern kontroll 2015 

Dnr SO 2016/0013 

Sammanfattning 
Internt kontrollarbete har fullgjorts enligt plan för 2015. Verksamhetens 
handläggning av ärenden, liksom arbetet inom ekonomi- och 
personalområdet fungerar övervägande tillfredsställande både vad gäller 
de kommunövergripande och socialnämndens interna mål. Brister och 
avvikelser inom framförallt områden handläggning och dokumentation, 
har framkommit i samband med granskningen. Avvikelserna har 
dokumenterats i en särskild åtgärdsplan med målet att rätta till bristerna. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut, Handlingsplan för intern kontroll 2015 
Granskningsrapport med åtgärdsplan – intern kontroll 2015, denna 
skrivelse. 
SO Bilaga 1, Verksamhetsstatistik socialförvaltningen, 2015-12-01 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     översända granskningsrapport för intern kontroll för 2015 med 

åtgärdsplan till kommunkontoret samt 
 
att     nämnden får en muntlig rapport angående dokumentationen av 

beslut avseende LVM-ärenden i augusti 2016. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 7 (17) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 5 Intern kontroll - handlingsplan 2016 
Dnr SO 2016/0018 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar i detta ärende förslag till kontrollmål för 
den interna kontrollen för år 2016. Kontrollmålen bygger dels på de av 
Kommunkontoret föreslagna kommungemensamma kontrollmålen samt 
nämndens interna kontrollmål.  Sammanlagt redovisas det tre 
kommungemensamma och fem förvaltningsinterna kontrollmål. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2016.  
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2015. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunövergripande interna kontrollmål den 
2 december 2015, § 393. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     fastställa förslaget till handlingsplan för socialförvaltningens 

interna kontroll 2016. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Lena Bråberg Svensson 
Annika Pettersson 
Inger Fröman 
Robert Ekholm 
Ricardo Espinoza 
Marie Olsson 
Ivar Lill 
Annika Jonasson 
Johan Larsson Boström 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 8 (17) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 6 Granskning av elevhälsan 
Dnr SO 2015/0191 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har EY 
granskat styrning och organisering av elevhälsoverksamheten i 
kommunen. Revisionen uppfattar att det finns olikheter i 
resursfördelningen gällande socionomresursen mellan de båda barn- och 
skolnämnderna och uppmanar socialnämnden att vidta åtgärder för att 
uppnå en likvärdig resursfördelning.  Under år 2016 kommer resursen 
socionom i skolan omorganiseras och resursen planeras att övergå till 
barn- och skolnämnderna från och med 1 januari 2017 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 december 2015. 
Kommunrevisionens tjänsteskrivelse den 10 november 2015. 
EY:s revisionsrapport 2015 ”Lunds kommun – granskning av elevhälsan. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     översända tjänsteskrivelsen som svar till kommunrevisionen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Barn- och skolnämnd Lunds stad 
Barn- och skolnämnd Lund Öster 
Utbildningsnämnden 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 9 (17) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 7 Redovisning av åtgärder efter oanmäld 
tillsyn av HVB Onyxen 

Dnr SO 2015/0216 

Sammanfattning 
Socialnämnden i Lund ska enligt beslut av Inspektionen för vård och 
omsorg redovisa vidtagna åtgärder för att säkerställa att kontroll av 
belastningsregistret görs av personal som anställs på kommunens HVB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-01-08 redovisning av vidtagna åtgärder efter 
tillsyn på Onyxen. 
IVO beslut 2015-12-17, dnr 8.4.2-28335/2015. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     översända tjänsteskrivelse av den 8 januari 2015 som sitt yttrande 

till Inspektionen för vård och omsorg i ärende nr 8.4.2-28335/2015. 

Beslut expedieras till: 
Inspektionen för vård och omsorg 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 10 (17) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 8 Information sommarpraktik 2016 med 
anledning av höjd arbetsgivaravgift 

Dnr SO 2016/0009 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i EVP 2015-2017 anslagit medel för att 
socialnämnden totalt ska finansiera 700 sommarpraktikplatser år 
2016.  Arbetsgivaravgiften för unga har höjts från 15,49% till 38,46% 
under år 2015. Kommunfullmäktige har beslutat att inte ersätta 
nämnderna för denna höjning. För sommarpraktikplatserna innebär det 
att de anslagna medlen räcker till 600 platser istället för de 700 som 
planerats. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 december 2015 
sommarpraktik 2016 konsekvenser av höjd arbetsgivaravgift. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 11 (17) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 9 Ställningstagande till införande av 
Bostad Först 

Dnr SO 2016/0014 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av att socialförvaltningen inte tilldelats extra medel för att 
bedriva Bostad först från 2016 behöver ett ställningsagande göras om 
verksamheten ska införas. Frågeställningen är om Bostad först-
verksamheten kan finansieras sig själv genom minskade kostander i 
övrigt för målgruppen. En jämförelse av kostnaderna gällande Bostad 
först och andra boendeformer har gjorts och den visar att modellen är 
ekonomiskt fördelaktig främst på sikt. Det går inte att säga exakt vilken 
kommunal ekonomisk vinst arbetsmodellen kommer att generera och när 
den sker. Under uppstartsfasen av nystartade verksamheter är de 
ekonomiska vinsterna mindre, medan de ökar efter hand genom 
minskade kostader för andra dyrare insatser. Forskningen visar att 
samhällsekonomiska vinster görs utifrån exempelvis minskade insatser 
från polis, sjukvård, kriminalvård samt försäkringsbolag. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-08 ställningstagande till 
införande av Bostad först 
Socialnämndens beslut den 17 september 2014, 136 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2014 

Yrkanden 
Göran Wallén (M) yrkar, för oppositionen, att socialnämnden senast vid 
halvårsuppföljningen får en redovisning av Bostad Först och dess 
ekonomiska konsekvenser. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     ge socialförvaltningen i uppdrag genomföra Bostad Först enligt 

inriktningsbeslutet i september 2014 samt 
 
att     begära att socialnämnden senast vid halvårsuppföljningen får en 

redovisning av Bostad Först och dess ekonomiska konsekvenser. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 12 (17) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 10 Socialnämndens attestlista och 
attestinstruktion 2016 

Dnr SO 2016/0017 

Sammanfattning 
I kommunkontorets ekonomihandbok, som uppdateras kontinuerligt, 
finns regler för kontroll/attest av fakturor och andra verifikationer som 
gäller hela kommunen.  

Socialförvaltningen följer den senaste versionen av denna. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-11 attestlista och 
attestinstruktion. 
Socialförvaltingens tjänsteskrivelse 2016-01-11 attestlista. 
Bilaga Kommunkontorets kontroll/attest av fakturor och andra 
verifikationer. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna attestlista samt attestinstruktion för 2016. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschefer 
Administratörer 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 13 (17) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 11 Komplettering av socialnämndens 
delegationsordning med anledning av 
ny ledningsnivå - sektionschef 

Dnr SO 2016/0010 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har infört en ny ledningsnivå på förvaltningens 
boenden. På varje boende inom socialförvaltningen ska framöver finnas 
en sektionschef som är underställd en enhetschef. Enhetschefen är 
ansvarig för flera boenden och sektionschefer. 

Sektionschefen ska vara den operativa chefen på plats och ha personal- 
och arbetsmiljöansvar. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2016 
Utdrag ur delegationsordningen flik 24 och 27. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     ändra delegationsordningen i enlighet med förvaltningens förslag 

samt tar bort gruppchef ur delegationsordningen flik 24 och lägger 
till systematiskt arbetsmiljöarbete i flik 27. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 14 (17) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 12 Månadsstatistik över 
försörjningsstödet 

Dnr SO 2016/0004 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över försörjningsstödet i december 2015 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att    lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 15 (17) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 13 Månadsstatistik för 
flyktingmottagandet 

Dnr SO 2016/0006 

Beslutsunderlag 
Statistik över flyktingmottagandet 2015 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 16 (17) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 14 Anmälningar till socialnämnden 
Dnr SO 2016/0016 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-01-12 anmälningar till socialnämnden januari 
2016 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten  



    
Socialnämnden Protokoll 17 (17) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 15 Redovisning av delegerade beslut 
Dnr SO 2016/0019 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-01-12 rapportering av delegerade beslut januari 
2016  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
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