
 

   
Socialnämnden Protokoll 1 (20) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-02-17 SO 2016/0028  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Socialnämnden 
 
Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2016-02-17 klockan 16.30–19.15 
  
Ledamöter Peter Fransson (S), ordförande 

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

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

Kellemoa Kebede (KD), ersätter Agneta Lindskog (KD) 
  
Ersättare Amanda Bjernestedt (MP) 

Mark Collins (L) 
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 
Annika Landfors, tillståndschef 
Filippa Mellbourn, ekonomichef 
Ivar Lill, t f controller 
Kerstin Wildt, kommunikatör 

 
Justerare Eva S Olsson (S) 
  
Paragrafer § 18-38 
  
Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 22 februari kl 16:30 
 
Underskrifter  



    
Socialnämnden Protokoll 2 (20) 
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Sekreterare  
 Boel Hansson 
  
  
Ordförande  
 Peter Fransson (S) 
  
  
Justerare  
 Eva S Olsson (S) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2016-02-17 
  
Paragrafer § 18-38 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-02-23 Datum då anslaget tas ned 2016-03-16 
  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Boel Hansson 
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 2016-02-17   
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§ 18 Tema - Information om lokal 
samverkan angående ungdomar -
Delegationen för Unga till Arbete 
(DUA) 

 

Jessica Keding, enhetschef 18-24-enheten och Jacob Kristiansson från 
Arbetsförmedlingen informerar om lokal samverkan inom ramen för 
Delegationen för unga till Arbete (DUA)   
  



    
Socialnämnden Protokoll 4 (20) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-02-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 19 Förvaltningen informerar 
 

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om: 

  

Framöver kommer en resumé av nämndssammanträdena att finns på 
Inloggad.  

Planeringsdagen för socialnämnden den 8 mars ställs in och ersätts med 
en ½-dag den 16 mars kl 13:00 i Diamanten.  

Den 11 april ska förvaltningen och presidiet till KSAU för dialog om 
Ekonomi- och verksamhetsplan 2017.  

Årets studiebesök kommer att förläggas till de föreningar som erhåller 
föreningsbidrag.  

Informationsmöte för allmänheten kommer att hållas i april/maj.  

Lund har genom att vara ett gott exempel i arbetet mot våldsbejakande 
extremism representerat Sverige på en EU-konferens i Zagreb. Anna 
Sjöstrand från socialförvaltningen och Joakim Nygren från polisen 
deltog.  

Evakueringsboendet på Källby avvecklades på ett mycket bra sätt.  

Ordföranden Peter Fransson (S) och verksamhetschef Ricardo Espinoza 
deltog i Kommunförbundet Skånes seminarium om det nya hälso- och 
sjukvårdsavtalet, där det blev tydligt att kommunerna måste arbeta 
annorlunda för att få ekonomin att gå ihop.  

Marie Olsson redovisar nuläget i flyktingmottagningen. 2015 kom 292 
ensamkommande barn och det finns just nu 340 barn i mottagningen. 
Lunds fördelningstal för 2016 är 365 platser för asylsökande barn. Just 
nu har mottagandet av ensamkommande barn avstannat.  

Den 1 mars kommer en ny tvingande lag för mottagande av flyktingar 
och Lund beräknas ta emot 600 flyktingar 2016.  

Tillståndschef Annika Landfors informerar om polisens ändrade syn på 
studentnationernas verksamhet, vilket påverkar tillståndsenhetens 
hantering av nationernas serveringstillstånd. 
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§ 20 Socialnämndens årsanalys 2015 
Dnr SO 2016/0030 

Sammanfattning 
Årsredovisningen regleras i kommunallagen och i lagen om kommunal 
redovisning. Årsredovisningen ska vara en redogörelse av utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 
ställningen vid årets slut. Syftet med årsanalyserna är dels att ge 
kommunkontoret underlag till årsredovisningen, personalstrategisk 
uppföljning och miljöredovisning, dels att respektive nämnd ska få en 
samlad redovisning. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens missiv 2016-02-08 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-08  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna förvaltningens verksamhetsredovisning för 2015 och 

översända den till kommunstyrelsen. 
  

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 6 (20) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-02-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 21 Socialnämndens begäran om 
överföring av budgetavvikelse från 
2015 till 2016 

Dnr SO 2016/0029 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen uppvisar för verksamhetsåret 2015 ett underskott om 
-29 972 tkr. 

Nämndbidraget uppgick 2015 till 493 mnkr en ökning från 2014 med 
cirka 30 mnkr (6,6 %). Denna ökning har varit nödvändig på grund av 
ökande volymer under 2015 främst vad gäller försörjningsstöd och 
placeringar utanför det egna hemmet och insatser utförda av externa 
vårdgivare (köpt vård). Eftersom förvaltningens verksamhet till cirka 85 
% är av lagstyrd karaktär leder dessa ökande volymer ofrånkomligt till 
motsvarande ökande kostnader som inte går att påverka på kort sikt. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-03 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     få det totala underskottet för verksamheten på – 30 056 tkr 

avskrivet i 2015 års bokslut 
  
att     få balansera tillståndsenhetens resultat på -66 tkr mot det egna 

kapitalet 
  
att     få balansera flyktingverksamhetens resultat på 62 tkr mot det egna 

kapitalet 
  
att     få balansera tolkförmedlingens resultat på 88 tkr mot det egna 

kapitalet. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 22 Ansökan om statsbidrag för att öka 
kunskapen om HBT-personers 
situation. 

Dnr SO 2016/0037 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade i december 2013 om strategi för lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 
Syftet med startegin är att stärka arbetet för HBT-personers situation i 
Sverige.   

Kommuner och landsting har inbjudits att ansöka om statsbidrag och 
Socialstyrelsen har totalt 2 900 000 kronor att fördela efter ansökan.  

Statsbidrag kan sökas för projekt som syftar till att inom det egna 
verksamhetsområdet öka kunskapen om HBT-personers situation för att 
främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med 
kommuner och landsting (lärandeprojekt).  

Förvaltningens mål är att familjerådgivningen och kriscentrum mellersta 
Skåne ska bli HBTQ-certifierade. Arbetet kommer att ske enligt RFSL:s 
process för certifiering som består av parallella spår. Det ena är 
utbildningsinsatser om totalt 16 timmar för alla anställda och det andra är 
ett internt arbete i en arbetsgrupp som tillsätts. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens missiv 2016-02-09 
Ansökan om statsbidrag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     ställa sig bakom ansökan om statsbidrag för att öka kunskapen om 

HBT-personers situation. 

Protokollsanteckningar 
Yumna Ramadan (FI) och Sven-Bertil Persson (V) låter anteckna till 
protokollet att de vill understryka att begreppet i tjänsteskrivelsen ska 
omfatta Queer-personer, alltså hbtq-personer, vilket det inte framgår i 
hbt-begreppet. Socialstyrelsen använder begreppet hbt-personer till 
skillnad från RFSLs benämning alltså hbtq-personer. 
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Beslut expedieras till: 
Socialstyrelsen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 9 (20) 
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§ 23 Folkpartiets skrivelse - Flytta ut möten 
i verksamheterna 

Dnr SO 2015/0181 

Sammanfattning 
Den 2 november 2015 inkom en skrivelse från Liberalerna. I skrivelsen 
föreslår partiets företrädare att nämnden ska utlokalisera sina 
sammanträden till ideella föreningar och förvaltningens verksamheter 
utanför kommunhuset Kristallen. Liberalerna menar att detta skulle bidra 
till ökad insyn i och fördjupad dialog med de olika aktörerna. 

Socialförvaltningen bedömer att förslaget är behäftat med vissa 
svårigheter som enligt förvaltningens mening inte motsvaras av de 
förväntade vinsterna i form av ökad insyn och fördjupad dialog. Vidare 
anser förvaltningen att ambitionen till viss del redan är uppfylld i och 
med nämndens möjligheter till studiebesök och nämndssammanträdenas 
tema-presentationer. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 februari 2016. 
Skrivelse från Folkpartiet Liberalerna – Flytta ut mötena till 
verksamheterna. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     låta socialförvaltningens tjänsteskrivelse av den 3 februari utgöra 

socialnämndens svar på Liberalernas skrivelse ”Flytta ut möten i 
verksamheterna”. 

  

Beslut expedieras till: 
Liberalerna i Lund 
Akten   
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§ 24 Hemställan om beslut om stängning av 
Systembolagen i Lund den 30 april 
2016 

Dnr SO 2016/0020 

Sammanfattning 
Polismyndigheten har, med hänvisning till 3 kap 10 § alkohollagen 
(2010:1622), hemställt att socialnämnden beslutar om stängning av 
Systembolagen i Lund lördagen den 30 april 2016. 

Beslutsunderlag 
Hemställan från polisen 2016-01-18. 
Tjänsteskrivelse från tillståndsenheten 2016-01-24. 

Yrkanden 
Mattias Horrdin (C) yrkar att endast de centrala systembolagen ska 
stängas och låta systembolaget på Traktorvägen vara öppet. 

Peter Fransson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden Peter Fransson (S) ställer proposition på yrkandena och 
finner att hans eget förslag vunnit bifall. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     enligt 3 kap 10 § 2 stycket alkohollagen förbjuda Systembolaget 

AB, 556059-9473, försäljning av alkoholdrycker i butikerna på 
Bangatan 10, i Saluhallen på Mårtenstorget 1 och på Traktorvägen 
4 i Lund lördagen den 30 april 2016. 

Reservationer 
Mattias Horrdin (C) reserverar sig skriftligen. SO bilaga § 24, 01.   

Beslut expedieras till: 
Polismyndigheten 
Systembolagen 
Akten   



 

Reservation  

Socialnämndens sammanträde 2016-02-17 

Ärende 7, Stängning av Systembolaget 30 april 2016 

Undertecknad reserverar sig till förmån för eget yrkande. Motiveringen för 

begäran av stängning av Systembolagen är att minska tillgången till 

alkohol för personer i Stadsparken och Centrum. Traktorvägen på 

Gunnesbo är så avlägset för dessa att en stängning inte är motiverad. 

Mattias Horrdin ( C ) 

__________________________________________________________________________________________ 
Centerpartiet i Lunds kommun 

Stora Södergatan 19, 222 23 Lund. Tel 046 – 14 99 10 
lund@centerpartiet.se
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§ 25 Tillståndsenhetens tillsynsplan 2016 
Dnr SO 2016/0031 

Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn rörande 
serveringstillstånd samt registerhållning, tillsyn och kontroll rörande 
försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel i kommunen. Av 9 
kap 2 § alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunen och polisen har 
tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av 
alkoholdrycker och för detaljhandel med folköl. Kommunen skall enligt 
samma bestämmelse upprätta en tillsynsplan som skall ges in till 
länsstyrelsen. Enligt 19 a § tobakslagen (1993:581) skall kommunen 
utöva tillsyn över handel med tobak. Enligt 20 § lagen (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel ska kommunen kontrollera 
efterlevnaden av lagens bestämmelser i de verksamheter som säljer 
receptfria läkemedel till konsumenter. En upprättad tillsynsplan anses 
väsentligt strukturera och underlätta verksamheten samt öka 
förutsättningarna för att få god effekt av arbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-01-26 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna föreslagen tillsynsplan för 2016 samt uppdra åt 

socialförvaltningens tillståndsenhet att genomföra tillsyn i enlighet 
med densamma. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 26 Redovisning av PO-verksamheten 
2015 och ansökan för 2016 

Dnr SO 2016/0012 

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.  

Under flera år har socialnämnden redovisat verksamheten med personligt 
ombud genom att skicka PO Skånes verksamhetsredovisning till 
Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Missiv 2016-02-09. 
Ansökan om medel till 2016 års PO-verksamhet 2016-01-11. 
Redovisning av medel för 2015 års PO-verksamhet 2016-01-11 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna ansökan och redovisningen av verksamheten för 

personligt ombud samt översända dessa till länsstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen 
Akten   
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§ 27 Förordnande att begära 
polishandräckning enligt lagen om 
vård av unga (LVU) 

Dnr SO 2016/0033 

Sammanfattning 
Enligt 43 § 2p 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 2016-02-04 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     förordna ordförande Peter Fransson, vice ordförande Erik 

Hammarström, 2:e vice ordförande Göran Wallén, verksamhetschef 
Inger Fröman, enhetscheferna Nina Bergfors, Karin Thornqvist, 
Emma Johansson, Jessica Keding och biträdande enhetscheferna 
Lotta Brunestam, Caroline Rahmstrid, Birthe Wallace samt 
socialsekreterarna Helena Nilsson, Mari Fransson, Frida Anderö, 
Anna Sjöstrand, Elisabet Kjellander, Marie Magnusson, Martin 
Hellmo, Pirjo Termonen, Emma Strömerstén, Camilla Nilsson, 
Camilla Eskilsson, Melinda Wendahl Abbas, Katharina Olsson, 
Katarina Hansson, Stina Johansson, Pernilla Isendahl, Anna 
Johansson, Jenny Butler, Magnus Lindberg och Nina Olsson att 
begära biträde hos polismyndigheten enligt 43 § 2 p LVU. 

         Denna lista gäller från och med 1/3 2016 och ersätter tidigare 
beslut. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 28 Ändring av delegationsordningens 
anvisningar avseende umgängesnorm 
för barn 

Dnr SO 2016/0027 

Sammanfattning 
Socialnämndens anvisningar gällande umgängeskostnader för barn följer 
i dagsläget inte Socialstyrelsens handbok eller gällande rättspraxis. 
Försörjningsstöd för den som har umgängesbarn beräknas i dag enligt en 
umgängesnorm motsvarande riksnormens poster för livsmedel och 
hygienartiklar. Enligt Socialstyrelsens anvisningar bör alla barn ha rätt 
till samma summa oavsett hos vilken förälder de vistas och 
umgängesföräldrar ska inte missgynnas i förhållande till andra 
familjetyper. Socialnämndens anvisningar bör ändras och följa 
Socialstyrelsens rekommendation att bevilja umgängeskostnader enligt 
riksnorm för det antal dagar barnet är hos umgängesföräldern. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-01-25, delegationsändring umgängesnorm barn. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     normen vid umgänge med barn ska beräknas enligt riksnorm för de 
         antal dagar barnet vistas hos umgängesföräldern. 

Beslut expedieras till: 
enhetschef Madeleine Dymling 
enhetschef Sven Svantesson 
enhetschef Carina Persson 
enhetschef Jessica Keding 
enhetschef Ann-Charlott Johansson 
Akten   
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§ 29 Patientsäkerhetsberättelse 2015 
Dnr SO 2016/0036 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska årligen presenteras en patientsäkerhetsberättelse i 
enlighet med Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)  

Socialförvaltningen fick under 2015 en stor utmaning i att skapa en 
verksamhet med hög patientsäkerhet för ensamkommande flyktingbarn. 

Nya verksamhetsområdet Flykting växte snabbt och ställda krav på att 
hitta lösningar för en strukturerad implementering av rutiner för 
smittskydd, informationsöverföring och läkemedelshantering. Det arbetet 
påbörjades under 2015 och fortsätter under 2016.  

196 avvikelser gjordes under 2015. Två av dem rörde suicidförsök på 
boenden inom verksamhetsområde Socialpsykiatri. Båda avvikelserna 
anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inom ramen för 
lex Maria. I båda fallen konstaterades att socialförvaltningen fullgjort sitt 
ansvar och inte brustit i omsorgen kring brukarna.  

Flest avvikelser skrevs gällande läkemedelshantering, där den vanligaste 
avvikelsen var att brukare inte har fått sina läkemedel.  

En tredjedel av avvikelserna handlar om att brukare fallit på särskilda 
boenden inom verksamhetsområde Socialpsykiatri. Ett förebyggande 
arbete pågår kontinuerligt. Sedan 2014 har antalet rapporterade fall 
minskat med en tredjedel.  

Runt en tiondel av avvikelserna berör hot och våld från brukare gentemot 
personal. Ett aktivt arbete med boendemiljö och förhållningssätt på det 
boende som stått för merparten av avvikelserna, har lett till att de 
avvikelserna helt upphört senaste kvartalet. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-02 
patientsäkerhetsberättelse 2015 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga patientsäkerhetsberättelsen för 2015 med godkännande till 

handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 30 Anmälan av återrapportering gällande 
utvecklingsmedel för att 
kvalitetsutveckla socialtjänstens 
arbete för våldsutsatta kvinnor, barn 
som utsatts för eller bevittnat våld och 
våldsutövare 

Dnr SO 2016/0038 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har efter ansökan tilldelats utvecklingsmedel från 
socialstyrelsen avsedda för kvalitetsutveckling av arbetet mot våld i nära 
relationer. Socialstyrelsen har begärt återrapportering av hur medlen 
använts. Förvaltningens återrapporteringsskyldighet för 2015 uppfylles i 
och med inskickandet av bifogad enkät. 

Beslutsunderlag 
SO missiv 2016-02-10 
Socialstyrelsens enkät om återrapportering av 2015 års utvecklingsmedel 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Socialstyrelsen 
Akten   
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§ 31 Månadsstatistik för 
flyktingmottagandet 

Dnr SO 2016/0006 

Beslutsunderlag 
Statistik för flyktingmottagandet januari 2016 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 32 Månadstatistik över försörjningsstödet 
Dnr SO 2016/0004 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över försörjningsstödet i januari 2016 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 
 

Beslut expedieras till: 
Akten 
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§ 33 Anmälningar till socialnämnden 
Dnr SO 2016/0016 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-02-09 anmälningar till socialnämnden i februari. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att    lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 34 Redovisning av delegerade beslut 
Dnr SO 2016/0019 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-02-09 rapportering av delegerade beslut februari 
2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna.  

Beslut expedieras till: 
Akten 
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