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 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-05-18 SO 2016/0085  
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Socialnämnden 
 
Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2016-05-18 klockan 16.30–19.15 
  
Ledamöter Peter Fransson (S), ordförande 

Göran Wallén (M), 2:e v ordf 
Eva S Olsson (S) 
Dan Ishaq (M) 
Jenny Sjöö (MP) 
Sven-Bertil Persson (V) 
Sonja Lindlöf (L), t o m  kl 19:00 § 79 
Mattias Horrdin (C) 
Agneta Lindskog (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Amanda Bjernestedt (MP), ersätter Erik Hammarström (MP) 

Ola Borre (L), ersätter Sonja Lindlöf (FP) fr om § 80 
Martin Stensson (V), ersätter Yumna Ramadan (FI) 

  
Ersättare Anna Gawrys (S) 

K Arne Blom (S) 
Fredrik Persson (S) 
Petra Douhane (M) 
Mark Collins (L) 
David Liljedahl (C) 
Kellemoa Kebede (KD) 

  
Övriga Inger Wallin Fröman, ställföreträdande socialdirektör 

Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef 
Marie Olsson, verksamhetschef 
Boel Hansson, nämndsekreterare 
Robert Ekholm, t f verksamhetschef 
Filippa Mellbourn, ekonomichef 
Johan Larsson Boström, enhetschef 
Karin Säfström, enhetschef 
Christina Schoug, t f enhetschef 
Kerstin Rydkvist Wildt, kommunikatör 

 
Justerare Göran Wallén (M) 
  
Paragrafer § 69-89 
  
Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 23 maj kl 19:15 
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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 2016-05-18 
  
Paragrafer § 69-89 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-05-19 Datum då anslaget tas ned 2016-06-03 
  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Boel Hansson 
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§ 69 Tema - Hållbar socialförvaltning 
 

Enhetschefen för socialförvaltningens resurs- och utvecklingsenhet, 
Johan Larsson Boström, berättar om förvaltnings arbete med en hållbar 
socialförvaltning. 
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§ 70 Förvaltningen informerar 
 

Ställföreträdande enhetschef Inger Fröman informerar om: 

Förvaltningens ekonomiska läge 

Momsavdrag för socialförvaltningens boende med särskild service 

Arbetsmiljöverkets pågående inspektion 

Nuläge i flyktingmottagandet 
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§ 71 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. 25 
februari 2016 beslutade kommunfullmäktige enligt socialnämndens 
förslag att teckna överenskommelse med Migrationsverket om 330 
platser. Den 1 april 2016 började Migrationsverket tillämpa en ny 
anvisningsmodell för ensamkommande barn. Migrationsverket har 
därefter meddelat att de inte vill skriva en överenskommelse som ligger 
högre än antalet asylsökande barn i kommunen. För tillfället finns 285 
asylsökande ensamkommande barn i Lunds kommun.  

Förslag ges nu på att ändra överenskommelsen till 260 platser för 
asylsökande ensamkommande barn som ska gälla from 1 juli 2016 samt 
att socialnämnden har möjlighet att justera inom ett intervall om 
förutsättningarna förändras.  

Det finns i nuläget 1 300 lediga platser i landet och de barn som kommer 
fördelas i första hand till lediga platser. I det fall platserna tar slut 
kommer den nya anvisningsmodellen att gälla och den kommun som har 
lägst måluppfyllelse enligt modellen kommer först att få barn anvisade.  

Förutsättningar för en enkel och säker återsökning av statsbidragen 
påverkas av om antalet platser stämmer med antalet asylsökande barn i 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 april 2016 
Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari 2016, § 48 
Migrationsverkets utkast till avtal 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     föreslå kommunfullmäktige att ändra överenskommelsen med 

Migrationsverket till 260 platser för asylsökande ensamkommande 
barn från 12 års ålder från och med den 1 juli 2016 samt 

  
att     föreslå kommunfullmäktige att delegera till socialnämnden att vid 

behov justera i överenskommelsen inom intervallet 150-330 
platser. 
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Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 72 Remiss - motion om åtgärder mot 
tiggeri och bedrägeriverksamhet. 

Dnr SO 2016/0062 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna i Lund har den 15 mars 2016 inkommit med en 
motion till Lunds kommunfullmäktige om åtgärder mot tiggeri och 
bedrägeriverksamhet. Ärendet har lämnats på remiss till socialnämnden. 
Av motionens fyra att-satser är det en som omfattas av socialnämndens 
uppdrag.  

Den 27 november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om utökad 
utgift för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 
2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-migranter.  

Under 2015 har socialnämnden fattat beslut om en handlingsplan för 
arbetet med utsatta EU-medborgare som vistas i Lund. Handlingsplanen 
har reviderats 2016. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2016. 
Sverigedemokraternas motion ”Åtgärder mot tiggeri och 
bedrägeriverksamhet” 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     låta socialförvaltningens tjänsteskrivelse av den 29 mars utgöra 

socialnämndens svar på motionen ”Motion om åtgärder mot tiggeri 
och bedrägeriverksamhet” 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 73 Anhållan om tilldelning av medel till 
Lunds samordningsförbund, Finsam 

Dnr SO 2016/0074 

Sammanfattning 
Lunds samordningsförbund FINSAM har hos kommunstyrelsen i Lund 
ansökt om ytterligare medel i form av höjd medlemsavgift med 175 tkr 
inför 2017. Kommunstyrelsen har hänskjutit frågan till socialnämnden 
för besvarande. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 april 2016. 
FINSAM:s anhållan om medel inför 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 att     avslå FINSAM:s anhållan om ökad medlemsavgift med 175 tkr 
  
att     återsända FINSAM:s anhållan till kommunstyrelsen med 

förhoppning om att de kan finna finansieringsmöjligheter för en 
angelägen verksamhet. 

  

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
FINSAM 
Akten   
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§ 74 Handlingsplan för arbete med utsatta 
EU-medborgare i Lunds kommun. 
Revidering 2016 

Dnr SO 2016/0091 

Sammanfattning 
De senaste åren har allt fler socialt utsatta EU-medborgare sökt sig till 
Sverige och försörjer sig genom tiggeri, spela gatumusik och sälja 
gatutidningar. Gruppen är inte homogen. Många saknar dock 
boendelösning vid ankomsten och många möter stora svårigheter att ta 
sig in på arbetsmarknaden.  

Gruppen återfinns även i Lund. En grov uppskattning är att det rör sig om 
omkring 50-60 personer som visats i Lund.  

Kommunfullmäktige i Lund fattade den 27 november 2014 beslut om 
utökad ram till socialförvaltningen med 700 000 kronor årligen 2015-
2017 gällande bidrag till härbärge för utsatta EU-medborgare.  

Socialnämnden fattade den 17 juni 2015 beslut om en handlingsplan för 
arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun. 
Socialnämnden fattade samtidigt beslut om att handlingsplanen skulle 
följas upp vid oktober månads sammanträde 2015. Handlingsplanen 
revideras därefter i december 2015.  

Vid samma sammanträde fattade socialnämnden beslut om att ingå ett 
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med ideell sektor avseende drift av 
härbärgesplatser enligt beslutad handlingsplan. De av 
kommunfullmäktige fattade medlen om 700 000 kronor har knutits till 
överenskommelsen som gäller 1 februari 2016-31 december 2017. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2016. 

Yrkanden 
Mattias Horrdin (C) yrkar, med instämmande av Göran Wallén (M), Dan 
Ishaq (M) och Agneta Lindskog (KD) att ärendet återremitteras med 
uppdrag att utreda konsekvenserna och rättsläget för barn utifrån 
kammarrätten i Stockholms mål nr 2740-16 

Peter Fransson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Amanda Bjernestedt (MP) yrkar tillägg till förvaltningens förslag med 
att-satsen: 

Att uppdra åt förvaltningen att återkomma med uppföljning och eventuell 
revidering var sjätte månad från och med november 2016. 
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Agneta Lindskog (KD) yrkar avslag till förvaltningens förslag och till 
Amanda Bjernestedts (MP) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Fransson (S) ställer proposition på de formella 
yrkandena om återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning: 

Ja, till Mattias Horrdins (C)  m.fl. yrkande.  

Nej, till Peter Franssons (S) yrkande att ärendet ska avgöras idag. 

  

Omröstningen utfaller enligt följande: 

Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Mattias Horrdin (C), och Agneta 
Lindskog (KD) röstar ja. 

Peter Fransson (S), Amanda Bjernestedt (MP), Eva S Olsson (S), Jenny 
Sjöö (MP), Sven-Bertil Persson (V), Martin Stensson (V), Sonja Lindlöf 
(FP) röstar nej.  

Med 7 röster mot 4 beslutar socialnämnden att ärende ska avgöras idag.  

Ordförande Peter Fransson (S) ställer proposition på de materiella 
yrkandena och finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med 
förvaltningens förslag och Amanda Bjernestedts (MP) tilläggsyrkande.   

  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna tjänsteutlåtande den 18 april 2016 med förslag på 

reviderad handlingsplan för arbetet med utsatta EU-medborgare 
som vistas i Lunds kommun  

att     uppdra åt förvaltningen att återkomma med uppföljning och 
eventuell revidering var sjätte månad från och med november 2016. 

Reservationer 
Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Mattias Horrdin (C) och Agneta 
Lindskog (KD) reserverar sig mot att ärendet avgörs idag.  

Agneta Lindskog (KD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

Jag reserverar mig mot att man fattar beslut om reviderad handlingsplan 
för EU-migranter i enlighet med den föreslagna att-satsen, eftersom en 
dom i Kammarrätten kommit som innebär att barn inte får 
omhändertagas i enl m LVU, med motiveringen  att migrantfamiljerna 
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inte har tillräcklig anknytning till Sverige för att dömas av svensk 
domstol.  

Jag anser att detta bör få konsekvenser för handlingsplanen på flera plan. 
Dels ur barnrättsperspektiv, dels för rättsläget för EU migranterna 
överhuvudtaget. I avvaktan på eventuellt domsutslag i Högsta 
förvaltningsrätten anser jag att den reviderade handlingsplanen inte bör 
antas, eftersom förslaget om återremiss dessutom föll. 

  

  

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 75 Handlingsplan för att minska och 
motverka hemlösheten i Lunds 
kommun 2014-2017. Revidering 2016 

Dnr SO 2016/0093 

Sammanfattning 
För två år sedan fattades beslut om att anta Handlingsplan för att minska 
och motverka hemlösheten i Lunds kommun 2014-2017, Dnr SO 
2013/0632. I december 2015 gjordes en halvtidsuppföljning av 
handlingsplanen då det beslutades att den skulle revideras under våren 
2016. Genom att ta bort vissa mål som uppnåtts och göra tillägg av nya 
mål under handlingsplanens giltighetstid hålls dokumentet uppdaterat. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2016 (denna skrivelse). 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     anta handlingsplanen med föreslagna förändringar 
  
att     ta bort de påtalade uppnådda målen i handlingsplanen. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 76 Kartläggning av hemlösheten 1 april 
2016 

Dnr SO 2016/0092 

Sammanfattning 
Den 1 april 2016 var 76 vuxna personer, 49 män och 27 kvinnor, hemlösa 
i Lund. Det är en minskning med 25 personer jämfört med 
kartläggningen i oktober 2015. Antalet inrapporterade hemlösa barn har 
minskat med nio barn, från 34 barn till 25. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 april 2016 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att godkänna Kartläggning av hemlösheten den 1 april 2016. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 77 Socialförvaltningens plan för boende 
stöd och service 2014-2019, revidering 
2016 

Dnr SO 2016/0090 

Sammanfattning 
För att kunna möta framtida behov inom verksamheten när det gäller 
bostadsförsörjning, boendelösningar och sysselsättning för 
socialförvaltningens målgrupper har en plan tagits fram. Verksamhetens 
omfattning och organisation tillsammans med kända fakta och 
statistikuppgifter ligger till grund för planen. Denna plan som spänner 
över fem år, från 2015-2019, revideras årligen för att vara det levande 
dokument som krävs för den framtida planeringen. Föreliggande plan är 
2016 års revidering.  

Bostadsbristen är ett stort problem i Lunds kommun och slår hårdare mot 
de mer utsatta grupperna i samhället. Socialförvaltningen bedriver ett 
medvetet och omfattande arbete med att kartlägga, inventera och finna 
lösningar för dessa grupper. Det innebär ökade behov av adekvata 
boendeformer för bland annat personer med psykosociala problem, 
psykiska funktionsnedsättningar samt missbruksproblematik. 
Bostadsbristen i kommunen (som i övriga landet) gör att även andra 
medborgare söker sig till socialtjänsten för att försöka lösa sin akuta 
bostadssituation, medborgare som annars aldrig hade behövt 
socialtjänstens insatser. 

Socialförvaltningen i Lund ansvarar också för den kommunala 
flyktingmottagningen och för ensamkommande barn som placerats i 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna socialförvaltningens plan för Boende, stöd och service 

2014-2019, revidering 2016. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 78 Ansökan om medel från Länsstyrelsen 
Skåne för förebyggande insatser mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Dnr SO 2016/0094 

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 två perioder 
2014-15 samt 2015-16 för implementering av den förebyggande 
modellen Bygga Broar – med barn och unga i centrum. Föreliggande 
ansökan gäller en fortsättning av detta arbete under perioden 2016 - 
2017. Lunds kommun ansöker om 576 200 kronor till Enheten för Resurs 
och Utveckling, Socialförvaltningen, för att fortsätta spridning av 
modellen i samverkan mellan socialförvaltningen och andra 
förvaltningar. Socialnämnden föreslås ställa sig bakom ansökan. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens missiv den 20 april 2016. 
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 i Skåne 
Akten   
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§ 79 Ansökan om samverkansmedel mellan 
idéburen sektor och kommun från 
Region Skåne samt utvecklingsmedel 
enligt § 37 a i ersättningsförordningen, 
RådRum 

Dnr SO 2016/0099 

Sammanfattning 
Regionen har utlyst medel för insatser som sker i samverkan mellan 
idéburna organisationer och kommun inom områdena ”En bra start i livet 
för barn och unga” samt ”En mer jämlik hälsa.”  

Länsstyrelsen har utlyst § 37a medel som syftar till att kommuner ska 
kunna stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 
familjekontakter som i huvudsak riktas till nyanlända utlänningar som 
omfattas av 5 eller 5 a §§ förordningen (2010:1122) och som syftar till att 
underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning 
eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. Insatser som sker 
tillsammans med idéburen sektor och där kontakt med samarbetspart är 
etablerad prioriteras.  

Socialförvaltningen har i samverka med Hållbar Utveckling Skåne 
(projektägare) lämnat in ansökan om samverkansmedel för att etablera 
RådRum, en verksamhet i vilken utbildade frivilligrådgivare ger gratis 
vägledning och stöd till nyanlända, samt i samverkan med Hållbar 
Utveckling Skåne och fem kommuner (varav Kristianstad kommun är 
projektägare) lämnat in ansökan om § 37 a-medel för RådRum. 

Sista ansökningsdagen var 22 april 2016 för ansökan till Region Skåne 
och 9 maj 2016 för ansökan om § 37 a-medel. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens missiv den 9 maj 2016 
Ansökan 2015-04-22 till Region Skåne. 
Ansökan 2015-05-09 § 37 a till Länsstyrelsen. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att      godkänna förvaltningens ansökningar till Region Skåne om 

samverkansmedel och Länsstyrelsen i Skåne om § 37 a medel till 
att etablera RådRum i Lunds kommun. 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen i Skåne 
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Region Skåne 
Akten   
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§ 80 Ansökan om utvecklingsmedel enligt § 
37 i ersättningsförordningen - 
jämställdhetsarbete 

Dnr SO 2016/0095 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner enligt § 37 i 
ersättningsförordningen (2010:1122). Länsstyrelserna får lämna medel 
för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla 
samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i 
syfte att underlätta etableringen i samhället. Socialförvaltningen har 
lämnat in ansökan om § 37- medel för en fördjupning av 
jämställdhetsarbete och metodstöd på kommunens HVB-hem för 
ensamkommande barn/ungdomar. Sista ansökningsdagen var 9 maj 2016. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens missiv 2016-05-09 
Ansökan 2015-05-09 § 37 till Länsstyrelsen. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att      godkänna förvaltningens ansökan till Länsstyrelsen i Skåne om § 

37- medel till en fördjupning av jämställdhetsarbete och metodstöd 
på kommunens HVB-hem för ensamkommande barn/ungdomar. 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen i Skåne 
Akten   
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§ 81 Ansökan om § 37 medel till 
fadderverksamhet Kompis Sverige 

Dnr SO 2016/0096 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har utlyst § 37a medel som syftar till att kommuner ska 
kunna stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 
familjekontakter som i huvudsak riktas till nyanlända utlänningar som 
omfattas av 5 eller 5 a §§ förordningen (2010:1122) och som syftar till att 
underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning 
eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. Insatser som sker 
tillsammans med idéburen sektor och där kontakt med samarbetspart är 
etablerad prioriteras. Socialförvaltningen har lämnat in ansökan om § 37 
a medel för kostnaderna för att i samverkan med Kompis Sverige etablera 
en fadderverksamhet för nyanlända över 18 år. Sista ansökningsdagen 
var 9 maj 2016. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens missiv 2016-05-09 
Ansökan 2015-05-09 § 37 a till Länsstyrelsen. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna förvaltningens ansökan till Länsstyrelsen i Skåne om § 

37 a medel till att i samverkan med Kompis Sverige etablera en 
fadderverksamhet 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 20 (24) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-05-18   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 82 Månadsstatistik över 
försörjningsstödet 

Dnr SO 2016/0004 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över försörjningsstödet i april 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 21 (24) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-05-18   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 83 Månadsstatistik för 
flyktingmottagandet 

Dnr SO 2016/0006 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över flyktingmottagandet i april 2016 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 22 (24) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-05-18   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 84 Månadsstatistik för Piletorps härbärge 
Dnr SO 2016/0049 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik för Piletorps härbärge i april 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Alten   



    
Socialnämnden Protokoll 23 (24) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-05-18   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 85 Anmälningar till socialnämnden 
Dnr SO 2016/0016 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 maj 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 24 (24) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-05-18   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 86 Anmälan av delegerade beslut  
Dnr SO 2016/0019 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 maj 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna redovisningen av beslut fattade med stöd av delegation 

under april 2016. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
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