
 

   
Socialnämnden Protokoll 1 (18) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-04-13 SO 2016/0055  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Socialnämnden 
 
Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2016-04-13 klockan 16.30–19.20 
  
Ledamöter Peter Fransson (S), ordförande 

Erik Hammarström (MP), vice ordf 
Göran Wallén (M), 2:e v ordf 
Eva S Olsson (S), t om kl 18:05 § 53 
Dan Ishaq (M) 
Sven-Bertil Persson (V) 
Sonja Lindlöf (L) 
Mattias Horrdin (C) 
Yumna Ramadan (FI) 
Agneta Lindskog (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Anna Gawrys (S), ersätter Eva S Olsson (S) fr om § 54 

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) 
  
Ersättare K Arne Blom (S) 

Amanda Bjernestedt (MP) 
Ola Borre (L) 
Mark Collins (L) 
Martin Stensson (V) 
David Liljedahl (C) 
Kellemoa Kebede (KD) 

  
Övriga Annika Pettersson, socialdirektör 

Inger Wallin Fröman, verksamhetschef 
Marie Olsson, verksamhetschef 
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef 
Filippa Mellbourn, ekonomichef 
Kerstin Rydkvist Wildt, kommunikatör 
Christina Schoug, tf enhetschef 
Martin Karlsson, vik nämndsekreterare 

 
Justerare Agneta Lindskog (KD) 
  
Paragrafer § 52-68 
  
Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 18 april kl 16:30 
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Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Martin Karlsson 
  
  
Ordförande  
 Peter Fransson (S) 
  
  
Justerare  
 Agneta Lindskog (KD) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2016-04-13 
  
Paragrafer § 52-68 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-04-19 Datum då anslaget tas ned 2016-05-11 
  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Martin Karlsson 
  



    
Socialnämnden Protokoll 3 (18) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-04-13   
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§ 52 Tema - Föräldrastöd- Hur ser det ut i 
Lund? 

 

Enhetschef Kerstin Karlsson och utredningssekreterare Pia Forsberg 
informerar om hur föräldrastödet ser ut i Lunds kommun. 
  



    
Socialnämnden Protokoll 4 (18) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-04-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 53 Förvaltningen informerar 
 

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om: 

- Aktuell flyktingsituation. 

- Stängning av härbärget för utsatta EU-medborgare. 

- Arbetsmiljöverket kommer att göra en inspektion av sen sociala barn 
och ungdomsvården i Lund. 

- Finsam begär mer medel till verksamheten. 
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§ 54 Delårsbokslut per den 31 mars 2016 
Dnr SO 2016/0083 

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

Socialnämnden har påbörjat målarbetet, som inkluderar särskilda 
uppdrag, genom att analysera nuläge i syfte att ta fram lämpliga 
aktiviteter för att på effektivast sätt nå målen. Ett flertal aktiviteter, som 
ligger i linje med uppsatta mål och särskilda uppdrag, har även påbörjats 
eller varit sedan tidigare påbörjade. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 april 2016 

Yrkanden 
Ordföranden Peter Fransson (S) yrkar att som en del av handlingsplanen 
för att uppnå en budget i balans ge förvaltningen i uppdrag att inleda 
översyn av resurserna arbetsmarknadsåtgärder och föreningsbidrag för 
eventuell minskning. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna delårsrapport per den 31 mars 2016 och översända den 

till kommunstyrelsen samt 
  
att     som en del av handlingsplanen för att uppnå budget i balans, ge 

socialförvaltningen i uppdrag att inleda översyn av resurserna för 
arbetsmarknadsåtgärder och föreningsbidrag för eventuell 
minskning. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 55 Överenskommelse om platser till 
ensamkommande barn som fått 
uppehållstillstånd 

Dnr SO 2016/0078 

Sammanfattning 
Lunds kommun har från 12 januari 2015 en överenskommelse med 
Migrationsverket att hålla 28 boendeplatser för barn med 
uppehållstillstånd. Lunds kommun har från 1 september 2015 en 
överenskommelse med Migrationsverket att hålla 47 boendeplatser för 
asylsökande barn.  

Överenskommelsen om platser till barn som har fått uppehållstillstånd 
(PUT) bör ligga i nivå med de barn som har uppehållstillstånd och som 
bor på boenden som drivs av kommunen. Antalet platser för barn i 
kommunens egna boenden har ökat under sista halvåret och antalet barn 
som har fått uppehållstillstånd ökar efterhand. Beräkning görs att det i 
nuläget är mest kostnadseffektivt att föreslå en ökning till 45 platser för 
barn med uppehållstillstånd. Överenskommelsen föreslås gälla from 1 
april 2016.  

Kommunfullmäktige beslutade 21 maj 2015 att delegera till 
socialnämnden att utifrån behov kunna besluta om ett ändrat antal 
överenskomna platser för barn med permanent uppehållstillstånd, för upp 
till 80 barn. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2016. 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-21, § 103. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     teckna överenskommelse med Migrationsverket om 45 platser för 

barn med permanent uppehållstillstånd (PUT).  

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 56 Utbyggnads- och boendestrategi Lund 
2025 

Dnr SO 2016/0045 

Sammanfattning 
I syfte att underlätta och effektivisera nyproduktion av bostäder i Lunds 
kommun har det antagits ett åtgärdspaket i form av ”Riktlinjer och 
åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun” i fullmäktige 
den 28 november 2013. Den 28 augusti 2014 fick byggnadsnämnden och 
tekniska nämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag till utbyggnadsstrategi 
och en mark- och boendestrategi. Under våren 2015 samlades politiker 
och tjänstemän till ett gemensamt seminarium för att diskutera om 
övergripande prioriteringar kan ske och vilka fördelar det finns att samla 
strategier när det gäller utbyggnad, mark och boende. 

Med denna utgångspunkt har tekniska förvaltningen tillsammans med 
stadsbyggnadskontoret gemensamt tagit fram ”Utbyggnads- och 
boendestrategi Lund 2025”. I strategin utvecklas det strategiska 
förhållningssättet kring framtida utbyggnad i kommunen. Strategin ska 
bidra till att effektivisera och kraftsamla kommunens resurser till 
prioriterade utbyggnadsområden. I strategin anges också kommunens 
bostadspolitiska mål samt hur kommunen arbetar med markanvisningar 
och exploateringsavtal. I förslaget till policy fördubblas andelen 
nybyggda hyresrätter som ska erbjudas till socialförvaltningens 
målgrupper. Strategin belyser också det ökade behovet av bostäder som 
utifrån förändrat regelverk gällande flyktingmottagande. I förslaget 
föreslås att antalet bostäder ska öka till 1200 per år. 

Beslutsunderlag 
Remissversion Utbyggnads- och boendestrategi 2025. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2016 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     som sitt remissvar till byggnadsnämnden översända 

tjänsteskrivelsen av den 24 mars 2016. 

Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden 
Akten   
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§ 57 Yttrande om avtal om 
ansvarsfördelning och utveckling 
avseende hälso- och sjukvården i 
Skåne 

Dnr SO 2016/0053 

Sammanfattning 
Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal mellan Skånes kommuner och 
Region Skåne löper ut 2016-08-31. 

Kommunstyrelsen har remitterat förslag på nytt avtal till såväl vård- och 
omsorgsnämnden som socialnämnden för yttrande. Denna 
tjänsteskrivelse är gemensamt framtagen tillsammans med Vård- och 
omsorgsförvaltningen.  
Bedömningen är att avtalsförslaget lägger grunden för att möta framtida 
demografiska utvecklingen i Lunds kommun. Samtidigt som kvaliteten 
höjs för den enskilde med behov av vård och omsorg. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Kommunförbundets styrelse 2016-03-01  
Avtalsförslag 2016-01-19 med bilagor 
Bedömningar av kostnadsutveckling och potentialer – slutrapport, Norén 
& Fransson 2016-01-26 
Hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte. Norén 
februari 2015 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-21 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att      godkänna avtalsförslaget och översända yttrandet till 

Kommunstyrelsen för beslut. 
  

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Vård och omsorgsnämnden 
Akten   
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§ 58 Ändring i socialnämndens 
delegationsordning 

Dnr SO 2016/0072 

Sammanfattning 
I socialnämndens nuvarande anvisningar har ekonomihandläggarna 
delegation avseende akut tandvård. Många ansökningar i löpande 
ärenden gäller nödvändig tandvård som t ex årliga kontroller och 
förebyggande åtgärder, vilket med fördel kan handläggas av en 
ekonomihandläggare som godkänd utgift i beräkningen. Detta innebär en 
effektivering i handläggningen men också ökad service och snabbare 
beslut till brukaren.   

I nuvarande anvisningar har myndighetsutskottet delegation gällande 
övriga fall, såsom t ex kostnader för sanering. Även om antalet 
ansökningar per år är marginellt, bör dessa ansökningar handläggas 
skyndsamt då en sanering ofta hör samman med brukarens möjlighet till 
bibehållet boende. 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har EY 
granskat socialnämndens styrning och uppföljning när det gäller 
anmälningar av barn som far illa. 

Ett av förbättringsförslagen som gavs vid granskningen var att säkerställa 
att handläggning och dokumentation av anmälningar av barn som 
misstänks fara illa sker i enlighet med föreskrifter, rekommendationer 
och delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Missiv 2016-04-05 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 mars 2016 tandvård och 
sanering. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2 april 2016 skyddsbedömningar 
mm. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     delegationen för ekonomihandläggare skall utökas att även omfatta 

nödvändig tandvård upp till 3 000 kr 
  
att     delegationen för enhetschef skall utökas att även omfatta bistånd till 

saneringskostnad med max ett basbelopp 
  
att     ändra delegationsordningen flik 22 p 10 till vid anmälan samt 
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att     ta bort beslut om skyddsbedömning ur delegationsordningen flik 22 
p 10 b. 

  

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 59 Revision och uppdatering av 
socialförvaltningens ledningssystem 
för kvalitet 2015 

Dnr SO 2016/0071 

Sammanfattning 
I revisions- och ansvarsplanen för Ledningssystemet för kvalitet 
fastställde socialnämnden den rutin som ska gälla för uppdatering av 
systemet. I huvudsak handlar det om att allt nytt som publiceras i 
systemet ska loggas och rapporteras till ledningsgruppen varje månad 
samt socialnämnden en gång om året.  

Kvalitetssäkringen i form av en årlig revision och månatliga 
uppföljningar av nya handlingar i Ledningssystemet garanterar 
innehållets aktualitet. Ett ledningssystem syftar till att skapa 
grundläggande ordning och reda i verksamheten för att så långt som 
möjligt förebygga risker och misstag.  

Systemet består idag av styrande och stödjande information som mål och 
rutiner samt beskrivningar av de processer som vi arbetar enligt. All 
information syftar till att vara ett stöd för medarbetarna i det dagliga 
arbetet. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-15. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna rapporten om uppföljningen av ledningssystemet för 

kvalitet. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 60 Rapport om Kvarbo 2015 
Dnr SO 2016/0067 

Sammanfattning 
Kvarbos verksamhet består idag av uppsökande arbete gentemot hemlösa 
personer och av förebyggande arbete med hushåll som riskerar sitt 
boende på grund av hyresskulder, störningar eller sanitär olägenhet. 
Kvarbo bedriver också ett uppföljande arbete.  

Inkomna uppsägningar på grund av hyresskulder har ökat med 18 
ärenden jämfört med 2014. Kostnader för beviljade hyresskulder har ökat 
med 181 312 kr jämfört med 2014.  

Enligt uppsatt mål ska inga barnfamiljer vräkas i Lund. En avhysning av 
en barnfamilj verkställdes under året, dock var familjen inte längre 
boende på adressen. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna rapport om Kvarbo för 2015. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 61 Rapport om boendeenhetens 
verksamhet riktad mot hushåll som 
beviljats bistånd i form av hotell- eller 
vandrarhemsboende under 2015 

Dnr SO 2016/0069 

Sammanfattning 
Under 2015 har socialsekreterarna på boendeenheten haft kontakt med 
102 hushåll som beviljats hotell- eller vandrarhemsboende.  

Antalet hushåll som beviljats hotell- eller vandrarhemsboende har ökat 
obetydligt, 2 procent, jämfört med 2014 men kostnaderna för hotell- och 
vandrarhemsboende har ökat med 1 258 483 kronor. I kostnaderna ingår 
också de fem jourlägenheterna på Flormanska. Den totala kostnaden för 
hotell år 2015 var 9 268 483 kronor.  

Under 2015 har socialsekreterarna på boendeenheten hjälpt totalt 96 
hushåll att erhålla annan varaktig boendelösning. Hotell- och 
vandrarhemskostnaderna hade med andra ord kunnat vara ännu högre om 
inte dessa tjänster funnits. Med stöd från socialsekreterarna kan de flesta 
ta sig in på den öppna bostadsmarknaden. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna rapport om hotell- och vandrarhemsboende under 2015. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 62 Månadsstatistik över 
försörjningsstödet  

Dnr SO 2016/0004 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över försörjningsstödet i mars 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarn, 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 63 Månadsstatistik för Förenade Cares 
härbärge 

Dnr SO 2016/0049 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik för Förenade Cares logiboende mars 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 16 (18) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-04-13   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 64 Månadsstatistik för 
flyktingmottagandet 

Dnr SO 2016/0006 

Beslutsunderlag 
Statistik över flyktingmottagandet i mars 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
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