
 

   
Socialnämnden Protokoll 1 (19) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-12-14 SO 2016/0194  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Socialnämnden 
 
Plats och tid Diamanten, Brotorget, 2016-12-14 klockan 16.30–19.00 
  
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) 
Gun Jönsson (C) 
Maja Grubelic (FI) 
Agneta Lindskog (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Layla Khairallah (MP), ersätter Erik Hammarström (MP) 
  
Ersättare K Arne Blom (S) 

Fredrik Persson (S) 
Ann-Louise Levau (S) 
Petra Douhane (M) 
Mark Collins (L) 
Martin Stensson (V) 
David Liljedahl (C) 
Kelemua Kabede (KD) 

  
Övriga Annika Pettersson, socialdirektör 

Inger Wallin Fröman, verksamhetschef 
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef 
Boel Hansson, nämndsekreterare 
Robert Ekholm, tf verksamhetschef 
Johan Larsson Boström, utvecklingschef 
Filippa Mellbourn, ekonomichef 
Kerstin Rydkvist Wildt, kommunikatör 
Katharina Olsson, tf enhetschef 

 
Justerare Agneta Lindskog (KD) 
  
Paragrafer § 174-189 
  
Plats och tid för justering Socialförvaltningen, Brotorget 1, den 19 december kl 16:30 
 
 
 
 



    
Socialnämnden Protokoll 2 (19) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-12-14 SO 2016/0194  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Boel Hansson 
  
  
Ordförande  
 Peter Fransson (S) 
  
  
Justerare  
 Agneta Lindskog (KD) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2016-12-14 
  
Paragrafer § 174-189 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-12-20 Datum då anslaget tas ned 2017-01-11 
  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Boel Hansson 
  



    
Socialnämnden Protokoll 3 (19) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-12-14 SO 2016/0194  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Protokoll 4 (19) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-12-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 174 Tema - Planering av utskrivning efter 
missbruksvård 

 

Emma Johansson, enhetschef för 18-24-enheten, och Gunnar Nordberg, 
enhetschef för utredningsenhet vuxen redogör för förvaltningens 
planering för personer som skrivs ut från missbruksvård. 
  



    
Socialnämnden Protokoll 5 (19) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-12-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 175 Förvaltningen informerar 
 

Socialdirektör Annika Pettersson informerar om: 

  

• Den ekonomiska månadsuppföljningen som visar ytterligare 
underskott. 

• Den temporära organisationen blir permanent. 

• Rapport om flyktingmottagningen. 

• Rättsläget vid utlämnande av uppgifter enligt utlänningslagen. 

• Åldersuppskrivningar för ungdomar i Lunds mottagning av 
ensamkommande barn. 

• Förhoppning om att komma överens med Handelsanställdas 
förbund om praktikplatser inom deras avtalsområde. 

• Myndighetsutskottet och tillståndsenheten har handlagt ärendet 
om Bantorget 9 helt i enlighet med delegationsordning och 
gällande lagstiftning. 

  

  

  

  

. 
  



    
Socialnämnden Protokoll 6 (19) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-12-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 176 Val av ersättare i myndighetsutskottet 

Beslutsgång 
Ordföranden Peter Fransson (S) föreslår att Maja Grubelic (FI) utses till 
ersättare i socialnämndens myndighetsutskott efter Yumna Ramadan (FI) 
till och med utgången av 2018. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     utse Maja Grubelic (FI) till ersättare i socialnämndens 

myndighetsutskott efter Yumna Ramadan (FI) till och med 
utgången av 2018. 

Beslut expedieras till: 
Maja Grubelic 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 7 (19) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-12-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 177 Socialnämndens verksamhetsplan 
med internbudget 2017 

Dnr SO 2016/0204 

Sammanfattning 
Socialnämnden, liksom övriga nämnder och styrelser, har fått i uppdrag 
av kommunfullmäktige att ta fram verksamhetsplan för 2017. Syftet är att 
beskriva hur nämnden, genom nämndens utvecklingsmål, nämndens 
särskilda uppdrag och förvaltningens verksamhet bidrar till att 
förverkliga Lunds vision. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens missiv den 7 december 2016 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 december 
2016 verksamhetsplan med internbudget 2017 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     minska sjuksköterskor inom Socialpsykiatrin från sex till fyra 

tjänster 
  
att     godkänna verksamhetsplan med internbudget 2017 och överlämna 

densamma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
  

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 8 (19) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-12-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 178 Svar med anledning av 
Arbetsmiljöverkets 
Inspektionsmeddelande 

Dnr SO 2016/0116 

Sammanfattning 
Under våren 2016 inspekterade Arbetsmiljöverket arbetsmiljöarbetet vid 
socialförvaltningen. Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelandet 
pekat på brister och krav i arbetsmiljöarbetet. Lunds kommun ska före 30 
december 2016 meddela Arbetsmiljöverket vilka åtgärder vi vidtagit med 
anledning av de brister och krav som redovisas i inspektionsmeddelandet. 
Vissa av kraven berör också kommunstyrelsen eftersom medborgar- 
service och reception i Kristallen ingår i kommunkontoret. 

Lunds kommun lämnar ett samlat svar till Arbetsmiljöverket som 
innehåller åtgärder inom socialförvaltningen men även på 
kommungemensam nivå. Kommunstyrelsen har föreslagits att uppdra åt 
kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna kommunens svar till 
Arbetsmiljöverket.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2016 
Lunds kommuns svar till arbetsmiljöverket den 24 november 2016 
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande den 15 juni 2016 
Arbetsmiljöverkets broschyr Så kan du som politiker hantera 
arbetsmiljöfrågor 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna förvaltningens svar och handlingsplan med anledning av 

Arbetsmiljöverkets inspektion och översända svaret till 
kommunstyrelsen för vidare befordran till Arbetsmiljöverket. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 9 (19) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-12-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 179 Kartläggning av hemlösheten den 1 
oktober 2016 

Dnr SO 2016/0202 

Sammanfattning 
Enligt beslutad handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet 
2014-2017 ska hemlösheten i Lund kartläggas genom mätningar. Från 
och med 2008 har en årlig kartläggning gjorts och redovisats för 
socialnämnden. Sedan 2014 har mätningar gjorts två gånger per år. 
Tidpunkter för kartläggningarna i år är den 1 april samt den 1 oktober.  

Den 1 oktober 2016 var 76 vuxna personer, 46 män och 30 kvinnor, 
hemlösa i Lunds kommun. Det är en minskning med 25 personer jämfört 
med kartläggningen den 1 oktober 2015. Antalet inrapporterade hemlösa 
barn har minskat med 12, från 34 till 22. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna kartläggningen av hemlösheten den 1 oktober 2016. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 10 (19) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-12-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 180 Tillägg till delegationsordningen 
Dnr SO 2016/0193 

Sammanfattning 
Högsta Förvaltningsdomstolen (HDF) har i dom den 8 november 2016, 
mål nr 6529:15 konstaterat att hemlighållande av vistelseort enlig Lag 
om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inte går att delegera 
till ett utskott, utan att sådana beslut ska tas av hela nämnden. 

HFD finner dock att beslut i brådskande fall får tas av ordföranden i 
nämnden om beslut i enlighet med 6 kap 36 § kommunallagen finns. JO 
har rekommenderat kommunerna att se till att nämnden genom beslut om 
delegationsordning har delegerat brådskande beslut i allmänhet enligt 6 
kap. 36 § KL till ordföranden eller den som ordföranden sätter i sitt 
ställe. 
I nämndens delegation till tillståndsenhetens saknas bestämmelser för 
bifall och avslag till ansökningar om provsmakning av egentillverkade 
alkoholdrycker vid tillverkningsstället, vilket gör att de behöver 
kompletteras 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 november 2016 
Utdrag ur socialnämndens delegationsordning flik 1, flik 6 och flik 19 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
  
att     ändra delegationsordningen i enlighet med förslag i tjänsteskrivelse 

de 24 november 2016 bilaga 1 och 2. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 11 (19) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-12-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 181 Tillägg till delegationsordningen 
avseende stödboende 

Dnr SO 2016/0205 

Sammanfattning 
Regeringen har den 1 januari 2016 infört en ny typ av placeringsform, 
stödboende, som ett komplement till Hem för vård och boende (HVB) 
och familjehem. Med ett stödboende avses en verksamhet som tar emot 
enskilda i åldern 16–20 i ett eget boende med individanpassat stöd. 

Förvaltningen föreslår att enhetschef och biträdande enhetschef medges 
rätt att fatta beslut om placering i stödboende för personer i åldern 16–17 
år, samt motsvarande placering för personer i åldern 18–20 år. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2016 
Utdrag ur socialförvaltningens delegationsordning flik 4. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     till enhetschef och biträdande enhetschef delegera beslutanderätten 

avseende bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av 
placering i stödboende för barn i åldern 16–17 år samt för unga i 
åldern 18-20 år. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 12 (19) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-12-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 182 Månadsstatistik över 
försörjningsstödet 

Dnr SO 2016/0004 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik över försörjningsstödet i november 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 13 (19) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-12-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 183 Månadsstatistik för 
flyktingmottagandet 

Dnr SO 2016/0006 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik för flyktingmottagandet i november 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 14 (19) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-12-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 184 Månadsstatistik för Piletorps härbärge 
Dnr SO 2016/0049 

Beslutsunderlag 
Beläggningsstatistik för Förenade Cares logiboende i oktober och 
november 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 15 (19) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-12-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 185 Anmälningar till socialnämnden 
Dnr SO 2016/0016 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 december 2016. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     lägga anmälan till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Socialnämnden Protokoll 16 (19) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-12-14   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 186 Redovisning av delegerade beslut 
Dnr SO 2016/0019 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens myndighetsutskotts beslut 2016-11-01-2016-11-30.  
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden 2016-11-01-
2016-11-30.  
Tillståndsenhetens beslut 2016-11-01-2016-11-30. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att     godkänna redovisningen av delegationsbeslut fattade under 

november 2016. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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