
 

   
Socialnämnden Protokoll 1 (16) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-08-17 SO 2016/0114  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Socialnämnden 
 
Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2016-08-17 klockan 16.30–19.20 
  
Ledamöter Peter Fransson (S), ordförande 

Erik Hammarström (MP), vice ordf 
Göran Wallén (M), 2:e v ordf 
Dan Ishaq (M) 
Jenny Sjöö (MP) 
Sven-Bertil Persson (V) 
Sonja Lindlöf (L) 
Gun Jönsson (C) 
Agneta Lindskog (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare K Arne Blom (S), ersätter Eva S Olsson (S) 

Martin Stensson (V), ersätter Yumna Ramadan (FI) 
  
Ersättare Mark Collins (L) 

David Liljedahl (C) 
Kelemua Kabede (KD) 

  
Övriga Annika Pettersson, socialdirektör 

Inger Wallin Fröman, verksamhetschef 
Marie Olsson, verksamhetschef 
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef 
Boel Hansson, nämndsekreterare 
Johan Larsson Boström, enhetschef 
Filippa Mellbourn, ekonomichef 
Kerstin Holmberg, kvinnofridssamordnare 

 
Justerare Sven-Bertil Persson (V) 
  
Paragrafer § 102-118 
  
Plats och tid för justering Socialförvaltningen, Brotorget 1 den 22 augusti 2016 kl 16:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
Socialnämnden Protokoll 2 (16) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-08-17 SO 2016/0114  
    

 

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 2016-08-17 
  
Paragrafer § 102-118 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-08-23 Datum då anslaget tas ned 2016-09-13 
  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Boel Hansson 
  



    
Socialnämnden Protokoll 3 (16) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-08-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 102 Tema - Ensamkommande barn 
 

Verksamhetschef Marie Olsson informerar tillsammans med Miguel 
Sandquist och Katarina Herslow om mottagningen av ensamkommande 
barn i Lunds kommun. 
  



    
Socialnämnden Protokoll 4 (16) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-08-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 103 Förvaltningen informerar 
 

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om: 

Halvårsuppföljning av IOP (Idéburen offentligt partnerskap) om utsatta 
EU-medborgare. 

Hur sommaren varit på socialförvaltningen. 

Inbrottet i Kristallen. 

Rapport från möte med KSAU om ekonomi, arbetsmiljö och 
personalförsörjning. 

Flyktingmottagningen. 

Planeringsdag för socialnämnden i höst. 

  

  
  



    
Socialnämnden Protokoll 5 (16) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-08-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 104 Val av ledamot i kommunala 
Integrationsrådet 

Dnr SO 2015/0009 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att      entlediga Martin Stensson (V) som ledamot av kommunala 

Integrationsrådet och under perioden från den 17 augusti 2016 till 
utgången av 2018 utse Sven-Bertil Persson (V) som ledamot. 

Beslut expedieras till: 
Kommunala Integrationsrådet 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 6 (16) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-08-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 105 Val av ledamot i kommunala 
Funktionshinderrådet 

Dnr SO 2015/0008 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     entlediga Sven-Bertil Persson (V) som ledamot i kommunala 

Funktionshinderrådet och under perioden från den 17 augusti 2016 
till och med utgången av 2018 utse Martin Stensson (V) till 
ledamot 

Beslut expedieras till: 
Kommunala Funktionshinderrådet 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 7 (16) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-08-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 106 Val av ersättare till kommunala 
Studentrådet 

Dnr SO 2015/0010 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     utse David Liljedahl (FP) att efterträda Mattias Horrdin (C) som 

ersättare i kommunala Studentrådet och under perioden från den 17 
augusti 2016 till och med utgången av 2018. 

Beslut expedieras till: 
Kommunala Studentrådet 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 8 (16) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-08-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 107 Revidering av Handlingsplan för att 
motverka våld mot kvinnor 2011-2016 

Dnr SO 2016/0135 

Sammanfattning 
Handlingsplanen för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 är 
kommunövergripande och antogs i Kommunfullmäktige 25 augusti 
2011.  

Planen har varit en viktig utgångspunkt för arbetet mot våld i nära 
relationer inom förvaltningarna. Det vidare begreppet våld i nära 
relationer domineras av mäns våld mot kvinnor men innefattar allt våld 
mot närstående såväl vuxna som barn, även barn som bevittnar våld samt 
hedersrelaterat våld och förtryck.  

Alla nämnder har ansvar för att uppmärksamma frågan om våld i nära 
relationer och utifrån sina verksamhetsområden ha riktlinjer för det 
praktiska arbetet. 

Under de sex år som handlingsplanen funnits har arbetet utvecklats 
positivt i kommunen. En kartläggning av våld i nära relationer i Lund har 
genomförts och frågan har uppmärksammats och fått utrymme i flera nya 
sammanhang och arenor. Resurserna har förbättrats och vi kan numera 
erbjuda ett fungerande stöd både akut och på längre sikt för personer som 
drabbas av våld. Fortsatt utveckling av arbetet är angeläget. Stödet 
behöver utvecklas så att det blir flexibelt och individanpassat samt når 
alla som behöver det. Våldet minskar inte i samhället. Samverkan och 
förbyggande insatser på alla nivåer behöver förstärkas. Dessutom 
behöver vi nå fler personer i relations- och separationskriser som riskerar 
att använda våld. I förslaget till ny handlingsplan ingår även en plan för 
kompetensutveckling för anställda i Lunds kommun. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2016 
Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016. 
Plan mot våld i nära relation 2017-2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna remissversionen av Plan mot våld i nära relationer 2017-

2022 samt 
  
att     remittera remissversionen Plan mot våld i nära relationer 2017-

2022 till kommunens nämnder för synpunkter. 



    
Socialnämnden Protokoll 9 (16) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-08-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslut expedieras till: 
Kvinnofridssamordnare Kerstin Holmberg 
Alla nämnder 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 10 (16) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-08-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 108 Uppföljning av Delaktighet för alla 
Dnr SO 2016/0086 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska yttra sig över arbetet med de olika delarna av 
handikapplanen som är benämnd till Delaktighet för alla. Planen är 
indelad i sju områden. Attityder och bemötande, hälsa, information och 
kommunikation, fysisk miljö, utbildning och arbete, kultur och fritid 
samt stöd, service och tjänster. Varje område i planen är kopplat till en 
eller flera artiklar ut FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och innehåller mål, åtgärder för att nå målet och 
ansvariga nämnder. Socialnämnden yttrande visar att nämnden fullgjort 
sitt uppdrag i de flesta områden men att det till delar krävs ytterligare 
arbete. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningen skrivelse om uppföljning av Delaktighet 
för alla 18 april 2016,  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 augusti 2016 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     översända tjänsteskrivelse av den 4 augusti 2016  som sitt yttrande 

över uppföljningen av Delaktighet för alla. 

Beslut expedieras till: 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 11 (16) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-08-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 109 Ändring av socialnämndens 
delegationsordning med anledning av 
byte av titel sektionschef -föreståndare 

Dnr SO 2016/0010 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen införde i januari en ny ledningsnivå på 
förvaltningens boenden, med titel sektionschef. Med anledning av att den 
titeln skapar en otydlighet gällande ansvaret vill förvaltingen ändra titeln 
till föreståndare. På varje boende inom socialförvaltningen ska framöver 
finnas en föreståndare som är underställd en enhetschef. Enhetschefen är 
ansvarig för flera boenden och föreståndare. 

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

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens  tjänsteskrivelse den 30 maj 2016. 
Utdrag ur delegationsordningen flik 24 och 27. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     ändra delegationsordningen i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 12 (16) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-08-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 110 Månadsstatistik över 
försörjningsstödet 

Dnr SO 2016/0004 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över försörjningsstödet i juni och juli 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 13 (16) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-08-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 111 Månadsstatistik för 
flyktingmottagandet 

Dnr SO 2016/0006 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik för flyktingmottagningen för juni och juli 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 14 (16) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-08-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 112 Månadsstatistik för Piletorps härbärge 
Dnr SO 2016/0049 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik för Piletorps härbärge juni och juli 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 15 (16) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-08-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 113 Anmälningar till socialnämnden 
Dnr SO 2016/0016 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarn. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 16 (16) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-08-17   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 114 Redovisning av delegerade beslut 
Dnr SO 2016/0019 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2016-06-01 - 2016-07-31. 
Delegationsbeslut fattade i individärenden 2016-06-01 - 2016-07-31. 
Tillståndsenhetens beslut 2016-06-01 - 2016-07-31. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna redovisningen av delegationsbeslut fattade under juni och 

juli månad 2016. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
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