
 

   
Socialnämnden Protokoll 1 (10) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-06-08 SO 2016/0107  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Socialnämnden 
 
Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2016-06-08 klockan 16.30–18.30 
  
Ledamöter Peter Fransson (S), ordförande 

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

  
Ersättare K Arne Blom (S) 

Fredrik Persson (S) 
Layla Khairallah (MP) 
Ola Borre (L) 
Mark Collins (L) 
Martin Stensson (V) 
David Liljedahl (C), ersätter Mattis Horrdin (C) 
Kellemoa Kebede (KD) 

  
Övriga Annika Pettersson, socialdirektör 

Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef 
Martin Karlsson, nämndsekreterare 
Robert Ekholm, tf verksamhetschef 
Johan Larsson Boström, enhetschef 
Kerstin Rydkvist Wildt, kommunikatör 
Tommy Persson, enhetschef 
Anna Nilsson, facklig företrädare Vision 

 
Justerare Eva S Olsson (S) 
  
Paragrafer § 90-101 
  
Plats och tid för justering Socialförvaltningen, Brotorget 1 den 13 juni 2016 kl 16:30 
 
 
 
 
 
 
 



    
Socialnämnden Protokoll 2 (10) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-06-08 SO 2016/0107  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Martin Karlsson 
  
  
Ordförande  
 Peter Fransson (S) 
  
  
Justerare  
 Eva S Olsson (S) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2016-06-08 
  
Paragrafer § 90-101 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-06-14 Datum då anslaget tas ned 2016-07-06 
  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Martin Karlsson 
  



    
Socialnämnden Protokoll 3 (10) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-08   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 90 Tema - Försörjningsstöd, hur arbetar 
vi med målen? 

 

Verksamhetschef Ricardo Espinoza och enhetschef Ann-Charlott 
Johansson redogör för förvaltningens mål att minska andelen hushåll med 
långvarigt beroende av försörjningsstöd. 
  



    
Socialnämnden Protokoll 4 (10) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-06-08   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 91 Förvaltningen informerar 
 

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om: 

Förvaltningens prognosticerade resultat 

Resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektion 

Lunds framgångsrika arbete för kvinnofrid 

Det aktuella läget i flyktingmottagandet 

Problemen med rekrytering av erfarna socialsekreterare, särskilt för 
myndighetsutövning gentemot barn och unga 

  
  



    
Socialnämnden Protokoll 5 (10) 
 Sammanträdesdatum   
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§ 92 Motion från Philip Sandberg (L) m.fl 
”Tidig samhällsorientering viktig” 

Dnr SO 2016/0081 

Sammanfattning 
Folkpartiet liberalerna har lämnat in en motion om vikten av att 
ensamkommande barn får samhällsorientering med syfte att utbilda om 
demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat 
och för att barn och unga ska ges kunskap om individens rättigheter och 
skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och 
kvinnors rättigheter. 

 
Ensamkommande barn omfattas idag inte av gällande lag om att alla 
nyanlända ska ges möjlighet att få samhällsorientering 60 timmar på 
respektive hemspråk. 

 
Folkpartiet Liberalerna föreslår att socialnämnden ges ett särskilt 
uppdrag om att tillse att ensamkommande barn får tillgång till 
samhällsorientering och att ideella organisationer, civilsamhället m fl. 
involveras. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016. 
Motion från Folkpartiet liberalerna 2016-04-07. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     låta tjänsteskrivelse den 1 juni 2016 utgöra socialnämndens svar på 

Folkpartiet liberalernas motion till kommunfullmäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 93 Rapport Tyck Till 2015 
Dnr SO 2016/0110 

Sammanfattning 
Majoriteten av kritik och förslag från brukarna tas emot av deras 
handläggare och hanteras direkt i det dagliga arbetet. I den senaste 
brukarundersökningen fick utredningsenheterna överlag mycket gott 
betyg från de som valde att svara på frågorna om bemötande, 
tillgänglighet och förståelse, vilket pekar på att det som händer i mötena 
med våra brukare bygger på samarbete och lyssnande. 

Den som vill ta sina synpunkter ett steg längre än mötet med 
handläggaren kan använda vårt förbättringssystem: Tyck till. I enlighet 
med den skriftliga rutinen blir alla som lämnar kontaktuppgifter 
uppringda snarast. Grundfilosofin är att skapa dialog, att be om ursäkt om 
vi gjort fel och så långt det är möjligt rätta till och reda ut det som hänt. 
Under 2015 ökade antalet inlägg på Tyck till med 40 % till 94 stycken, 
något som främst förklaras med allmänhetens intresse för hur kommunen 
arbetar med utsatta EU-medborgare och flyktingmottagandet. 

Den här rapporten sammanfattar vem som hört av sig, vad det gäller och 
vilken respons de fått av oss, det vill säga – Hur blev ord till handling? 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens missiv 2016-03-30. 
Rapport om inkomna förbättringsförslag på Tyck Till 2015, ”Kan vi göra 
mer?”, 2016-04-12. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga rapporten till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 94 Redovisning lex Sarah 2015 
Dnr SO 2016/0089 

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

Antalet inrapporterade händelser har ökat stadigt sedan lagstiftningens 
införande i mitten av 2011, trenden tycks fortsätta även under 
innevarande år. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga rapporten till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 95 Månadsstatistik över 
försörjningsstödet 

Dnr SO 2016/0004 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över försörjningsstödet i maj 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2016-05-01 - 2016-05-31. 
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2016-05-01 - 
2016-05-31. 
Tillståndsenhetens beslut 2016-05-01 - 2016-05-31. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna redovisningen av delegationsbeslut fattade under maj 

månad 2016. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
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