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Efter mötet hålls socialnämndens julavslutning.
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Granskningsrapport av behörighet till
känsliga uppgifter samt interna kontroller
Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna har gett ett konsultbolag i uppdrag
att granska behörighet och åtkomst till IT-system med känsliga
uppgifter samt interna kontroller för socialnämnd, vård- och
omsorgsnämnd, barn- och skolnämnd samt utbildningsnämnd. Syftet
med granskningen har varit att bedöma om nämndernas och
styrelsens arbete med behörigheter, åtkomster och loggkontroll i
verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med
tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att Lunds kommun
som helhet, i de flesta fallen, har en tillräcklig intern kontroll
avseende behörighetsfördelning och kontroller av systemloggar i de
IT-system som ingått i granskningen. Revisorerna rekommenderar
de olika nämnderna till specifika förbättringsförslag utifrån
granskningens resultat. Granskningen av socialnämnden visade inte
på någon brist utan enbart ett förslag på en förbättring.
Remissvaret innehåller ett förslag på yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2018 (denna skrivelse)
Granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt interna
kontroller, Ernst & Young, september 2018.

Barnets bästa

Ärendet berör inte direkt barn utan nämndens förmåga att genom
behörighetsbegränsning och intern kontroll säkra känslig
information som kan omfatta barn. Det är således till barnets bästa
att socialförvaltningen hanterar tillgång till känslig information på
ett ändamålsenligt sätt.
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Tjänsteskrivelse
2018-11-29

Ärendet

Diarienummer

SO 2018/0056

Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämndens, vårdoch omsorgsnämndens, barn- och skolnämndens samt
utbildningsnämndens arbete med behörigheter, åtkomster och
loggkontroll i verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt
sätt och med tillräcklig intern kontroll.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
•
•

•
•
•

•

Är de styrande dokumenten tillräckliga?
Är ansvars- och arbetsfördelningen inom organisationen
tillräckligt tydlig?
Är uppföljning och utvärdering inom området ändamålsenlig?
Sker en tillräcklig styrning av behörigheter till känsliga
system?
Säkerställer nämnderna att tillräcklig intern kontroll inom
området har upprättats för att hindra otillåten åtkomst till
och spridning av känslig information?
Får ansvariga nämnder en adekvat rapportering avseende
informationssäkerheten i verksamhetssystem som innehåller
känsliga personuppgifter?

För socialnämnden beskrivs hur rutiner och arbetssätt genomförs
för att enligt styrdokument genomföra ett arbete med systemet
Procapita där all information bedöms som känslig. Granskningen
visar att arbetet sker med säkerhet och att det finns en hög
medvetandegrad kring att uppgifterna genomförs på ett korrekt sätt
och att beslut är fattade på rätt nivå.

Revisorerna gav en rekommendation som berör att det kan finnas en
risk att användare utanför kärnverksamheten missas i samband med
gallring av behörigheter. Detta avser alltså medarbetare inom
förvaltningen som har behov av begränsad behörighet till systemet
för sina arbetsuppgifter. Exempelvis:
•
•
•

ekonomienheten, resurs och utvecklingsenheten samt
nämndsekretariat inom socialförvaltningens stab.
IT-avdelningen, medborgarcenter och ekonomiservice på
kommunkontoret.
Den nya Bostadsorganisationen inom serviceförvaltningen.

Under hösten 2018 har behörighetsrutinen reviderats där ovan
nämnda användares behörigheter ska granskas en gång per år för att
säkerställa att dessa är korrekta.
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Granskningen visar att arbetet sker med säkerhet och att det finns en
hög medvetandegrad kring att uppgifterna genomförs på ett korrekt
sätt och att beslut är fattade på rätt nivå.
Revisorerna bidrar med en rekommendation som förvaltningen har
genomfört vilket bidragit till förbättrad kvalitet gällande kontroll av
behörigheter.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

tjänsteskrivelsen daterad den 29 november 2018 utgör
nämndens svar till Lunds kommuns revisorer.

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten.
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1. Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har gett EY i uppdrag att granska behörighet och åtkomst till
IT-system med känsliga uppgifter samt interna kontroller. Syftet med granskningen är att
bedöma om nämndernas och styrelsens arbete med behörigheter, åtkomster och loggkontroll
i verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.
Vår sammanfattande bedömning är att Lunds kommun, i de flesta fallen, har en tillräcklig intern
kontroll avseende behörighetsfördelning och kontroller av systemloggar i de IT-system som
ingått i granskningen. Det finns tydliga övergripande styrdokument som ligger till grund för
systemdokumentation. Vidare finns rutiner för hantering av åtkomst och kontroll för systemen
framtagna och dessa efterlevs. Därutöver sker uppföljning av systemen i form av s.k.
loggkontroller i de flesta fallen. Inom ramen för granskningen har dock avvikelser noterats,
framförallt i ett av systemen, Unikum. Granskningen har visat att barn- och skolnämnden och
utbildningsnämnden behöver se över systemägarskapen i syfte att tydliggöra
ansvarsfördelningen. Nedan följer våra svar på granskningens revisionsfrågor.
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:


Vi bedömer att de styrdokument som finns inom området för informationssäkerhet
och systemförvaltning är tydliga. Dokumenten behandlar relevanta delar avseende
övergripande mål och åtaganden samt ansvarsfördelning. Vi ser det som positivt att
styrdokumenten revideras löpande och utvecklas i syfte att skapa tydliga ramar för
arbetet.
 Vi noterar vidare att det inom ramen för den interna kontrollen 2018 har genomförts
en kommungemensam kontrollaktivitet avseende informationssäkerhet och
dokumenthantering.
 I nästan alla system vi granskat finns en adekvat styrning av behörighetsfördelningen.
I de flesta fallen krävs bekräftelse av överordnad chef att medarbetare behöver
behörighet, och på vilket sätt. I alla systemen kan man också styra åtkomsten genom
behörighetsfördelningen. I ett system (Unikum) sker behörighetsfördelningen delvis
av administratörer ute i verksamheten med följden att väl många funktioner tilldelats
behörighet i vissa verksamheter.
 I de flesta granskade system genomförs såväl en gallring av konton och behörigheter
som löpande loggkontroller. Generellt sker uppföljning av konton och behörigheter
framförallt i kärnverksamheten. Vad gäller s.k. loggkontroller finns det system där
kontroller i form av systemloggar är svåra att genomföra (Unikum, Procapita BOU),
vidare finns rutiner för loggkontroller som inte fungerar som planerat (Procapita
VOO).
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga nämnder att:
 Se över rutiner för gallring av behörigheter.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden och barn- och
skolnämnden att:
 Se över och säkerställa att ansvarsfördelningens avseende ägarskap och förvaltning
av granskade IT-system är tydlig.
 Säkerställa att systematiska loggkontroller genomförs i samtliga system.
 Tillse att det finns ändamålsenliga rutiner för behörighetstilldelning och roller.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att:
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Stärka den interna kontrollen i samband med loggkontroller och gallring av
behörigheter.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Behörigheter till kommunens verksamhetssystem som innehåller känslig persondata regleras
av olika lagar bl.a. dataskyddsförordningen. Det ska finnas en rättslig grund för de uppgifter
som kommunen registrerar om personer. Uppgifterna ska också skyddas så att ingen obehörig
kan få del av dessa.
Flera verksamheter har med åren blivit alltmer beroende av IT-stöd, vilket innebär nya former
av hot och risker. Behörighetsstyrning och interna kontroller är en viktig del i arbetet för att
skydda uppgifterna och möta lagkrav. I detta ligger att upprätta och upprätthålla rättigheter för
användare i de IT-system som brukas, så att användarna enbart får och har åtkomst till den
information som behövs i det dagliga arbetet. En bristfällig styrning och kontroll inom området
kan riskera att verksamheten inte bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt att känslig kan
information spridas till icke behöriga.
De förtroendevalda revisorerna har med utgångspunkt i ovanstående beslutat genomföra en
granskning avseende hanteringen av behörigheter i relation till känslig persondata.
Granskningen ska avse socialnämnd, barn- och skolnämnd, vård- och omsorgsnämnd,
utbildningsnämnd och kommunstyrelsen.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas och styrelsens arbete med
behörigheter, åtkomster och loggkontroll i verksamhetssystemen hanteras på ett
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
 Är de styrande dokumenten tillräckliga?
 Är ansvars- och arbetsfördelningen inom organisationen tillräckligt tydlig?
 Är uppföljning och utvärdering inom området ändamålsenlig?
 Sker en tillräcklig styrning av behörigheter till känsliga system?
 Säkerställer nämnderna att tillräcklig intern kontroll inom området har upprättats för
att hindra otillåten åtkomst till och spridning av känslig information?
 Får ansvariga nämnder en adekvat rapportering avseende informationssäkerheten i
verksamhetssystem som innehåller känsliga personuppgifter?
2.3. Genomförande och avgränsning
Granskningen omfattar fem verksamhetssystem. Urvalet är baserat på information från ITavdelningen avseende vilka system som främst behandlar personuppgifter, inom de
granskade nämnderna. Följande verksamhetssystem omfattas av granskningen:


Procapita vård- och omsorg (VOO)
Procapita individ- och familjeomsorg (IFO)
 Procapita barn- och ungdom (BOU)
 PMO (Elevhälsa)
 Unikum (Lärplattform grundskola och förskola)
Granskningen sker genom dokumentstudier och intervjuer med ansvariga tjänstemän samt
presidierna i granskade nämnder. Verifiering av den interna kontrollen sker genom
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loggkontroller i de granskade systemen och avstämning mot vilka funktioner som har skäl att
ta del av informationen (t.ex. personens handläggare).
2.4. Revisionskriterier
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:







Kommunallagen (2017:725), kap 6
Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänst
Skollagen (2010:800)
Patientdatalagen (2008:355)
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Offentlighet och sekretesslagen (2009:400)
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3. Kommunövergripande styrdokument
3.1. Informationssäkerhetspolicy
Kommunstyrelsen beslutade i december 2015 om den nuvarande informationssäkerhetspolicyn för Lunds kommun. Informationssäkerhetspolicyn ska revideras vart tredje år
och i skrivande stund pågår en revidering som ska vara klar till januari 2019.
Policyn anger att kommunens riktlinjer och rutiner för informationssäkerhet ska ha sin grund i
de lagkrav som finns och inte stå i strid med demokratiska principer så som
offentlighetsprincipen. Utöver detta ska kommunen följa föreskrifter från myndigheter inom
informationssäkerhetsområdet så som MSB, SKL och Datainspektionen.
I policyn ges en definition av vad som avses med informationssäkerhet, förklarat genom ett
antal krav som ska säkerställas; riktighet, konfidentialitet (sekretess), spårbarhet och
tillgänglighet. Det framgår även att policyn gäller för samtliga verksamheter inom Lunds
kommun, vilket även gäller externa verksamheter som anknyter till Lunds kommun. Policyn
anger ett antal mål för kommunens informationssäkerhetsarbete:


Personal har kunskap om gällande informationssäkerhetsregler.
 Informationsförsörjningen är säker, effektiv och bidrar till ökat skydd och stöd för
verksamheten.
 Lagar, förordningar och föreskrifter är kända och följs.
 Ingångna avtal är kända och följs.
 Krishanteringsförmågan upprätthålls.
 Alla investeringar både i form av information samt teknisk utrustning har skydd i
tillräcklig grad.
 Det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur för extern
och intern datakommunikation.
 Hotbilden för varje enskilt informationssystem som är av vikt för verksamheten
analyseras fortlöpande.
 Händelser i informationssystemen som kan leda till negativa konsekvenser förebyggs.
Utöver dessa mål listas ett antal generella krav kring informationssäkerheten. Kraven består i
att informationssystem ska vara identifierade och förtecknade samt att relevanta roller (framgår
av systemförvaltningsmodellen) ska vara tillsatta. Informationssystem ska uppnå de mål som
framgår av riktlinjer för informationssäkerhet (se avsnitt 2.2) och information som hanteras ska
klassificeras utifrån den beskriva definitionen av informationssäkerhet som policyn uttrycker.
Slutligen ska också alla anställda inom Lunds kommun, som använder informationstillgångar,
vara skyldiga att känna till och efterleva riktlinjer, policys och regler.
Uppföljning anges vara en viktig del i informationssäkerhetsarbetet. Sådant som ska bevakas
löpande är att beslutade åtgärder är genomförda, mål är uppfyllda, regler följs och att
styrdokument regelbundet revideras.
Bilden nedan redovisar den övergripande ansvarsfördelningen avseende informationssäkerhetsarbetet, som framgår av informationssäkerhetspolicyn.
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Bild: Övergripande roll- och ansvarsfördelning gällande informationssäkerhetsarbetet.

3.2. Riktlinjer för informationssäkerhet
De senast antagna riktlinjerna för informationssäkerhet fastställdes den 4 februari 2016 och är
enlig uppgift även denna under revidering vid skrivande stund. Revideringen består i att utöka
informationen samt att tydliggöra strukturen. Enligt uppgift kommer ett flertal områden att
förtydligas, såsom användarkonton och behörigheter samt lösenordshantering.
Riktlinjerna ska beskriva rutiner och säkerhetslösningar som måste etableras för att uppnå de
mål som framgår av informationssäkerhetspolicyn. Syftet är inte att riktlinjen ska beskriva hur
dessa ska utformas på en detaljerad nivå, utan ska ange en minsta förväntad nivå för dessa.
Ett avsnitt benämns åtkomst och behörigheter och innefattar instruktioner för ansvar, kontroll
och användande. Här framgår att det ska finnas dokumenterade rutiner för åtkomsthantering
till olika system eller tjänster. Denna rutin ska innefatta processen från registrering av
användare till borttagning av användare samt felhantering och uppföljning av behörigheter.
Behörigheterna ska vidare vara begränsade till vad som krävs för att utföra de arbetsuppgifter
som användaren har. Samtliga rutiner och processer rörande behörighetshantering ska
dokumenteras i systemets förvaltningsplan.
I avsnittet systemloggar framgår att de vanligaste loggarna är


Åtkomstlogg (exempelvis misslyckade eller lyckade inloggningar
behörighetsförändringar)
 Driftavvikelselogg (logg över avvikelser och fel i systemet)
 Informationslogg (logg över förväntade systemhändelser)
Syftet med systemloggarna är att säkerställa spårbarhet av aktiviteter i systemet.
Dokumentation om ett specifikts systems loggar ska framgå av förvaltningsplanen och
innefatta minst:


Vilka loggar som finns
 Vilket skydd för manuella förändringar som finns för loggen
 Vilka användare har access till loggen
 Gallrings- och arkiveringsrutin
 Rutin för analys av logg
I riktlinjen framgår även en roll- och ansvarsfördelning på verksamhetsnivå. Det anges att varje
förvaltning är ansvarig för informationen och informationssäkerheten inom sitt eget
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verksamhetsområde. Vid behov kan förvaltningen besluta om riktlinjer och instruktioner som
kompletterar kommunens gemensamma riktlinjer för informationssäkerhet.
3.3. Lunds kommuns systemförvaltningsmodell
IT-avdelningen har formulerat en kommungemensam systemförvaltningsmodell som ska
verka som stöd och skapa samsyn i systemförvaltningen. Modellen består av två delar,
systemförvaltningsprocesser1 och systemförvaltningsorganisation2. Vidare kan modellen
tillämpas på två sätt, en variant som är anpassad för större verksamhetsövergripande system
och en mindre variant som lämpar sig för system som används inom en förvaltning eller i liten
omfattning.
Det som förvaltas kallas förvaltningsobjekt, och är ett begrepp som omfattar ett eller flera
system som stödjer eller levererar en tjänst. Exempel på större förvaltningsobjekt är ekonomi
och inköp som i regel består utav fler än ett IT-system men faller under samma objekt. Ett
enskilt system kan endast ingå i ett förvaltningsobjekt. För varje förvaltningsobjekt ska följande
finnas:


Definition (vad som omfattas av förvaltningsobjekt)
 Förvaltningsorganisation
 Förvaltningsplan för varje system som ingår i förvaltningsobjektet
 Avtal mellan tjänsteägare, systemägare och leverantörsorganisation för varje system
Av modellen framgår vidare att ett antal förvaltningsprocesser bör innefatta samtliga objekt,
som sedan kompletteras med systemspecifika processer. De gemensamma förvaltningsprocesserna framgår även delvis av riktlinjer för informationssäkerhet. Bland annat ingår
användarstöd, säkerhetshantering (systemloggar ingår) och behörighetshanering. En process
benämns förvaltningsstyrning och innefattar exempelvis prioritering av aktiviteter, beslut om
förvaltningsplan, fördela arbetsuppgifter och se till att systemförvaltningen är i linje med
kommunens övriga styrdokument.
Förvaltningsplanen är det centrala styrdokumentet för ett systems operativa arbete och ett
underlag för verksamhetens planering. Syftet med planen är att klargöra vilka uppgifter som
ska utföras samt hur detta ska bemannas och styras. Förvaltningsplanen ska revideras årligen.
I tabellen nedan framgår de olika roller som finns i förvaltningsorganisationen. Antalet roller
skiljer sig åt beroende på om det är ett stort förvaltningsobjekt eller om det är ett mindre.

1
2

Roll

Beskrivning

Objektägare

Ytterst ansvarig för förvaltningsobjektets långsiktiga mål och
utveckling ur ett verksamhetsperspektiv.

IT-objektägare

Ytterst ansvarig för objektets långsiktiga mål och utveckling ur
ett IT-perspektiv.

Objektförvaltare

Sammanhållande helhetsansvar för förvaltning av ett eller flera
system. Ser till att planerade aktiviteter genomförs och
upprätthålls.

IT-objektförvaltare

Ansvar för det IT-relaterade förvaltningsarbetet och säkerställer
att målen i förvaltningsplanen nås, genom IT-avdelningens
leveranser.

Systemägare

Ytterst ansvarig för ett system som ingår i förvaltningsobjektet.

Aktiviteter som genomförs för att administrera och hantera ett system
Beskriver vilka roller som ingår i arbetet
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Systemförvaltare

Ansvarar för ett system eller en del av ett system.

Driftsansvarig

Huvudansvar för systemets IT-drift.

Systemspecialist

Användare med god kompetens inom det angivna
arbetsområdet som systemet avser. Utgör ett stöd för
systemförvaltaren och andra användare.

Tabell: Rollfördelning i förvaltningsorganisationer.

I en stor förvaltningsorganisation utgör objektägare och IT-objektägare en styrgrupp som tar
beslut, säkerställer långsiktiga mål och strategier. De ska även se till att objektet hanteras
enligt kommunens riktlinjer och styrdokument. Under styrgruppen, finns en förvaltningsgrupp
bestående av objektförvaltare, IT-objektsförvaltare, systemägare, systemförvaltare och
driftansvarig. Förvaltningsgruppen har i uppgift att planera, utföra och dokumentera aktiviteter
som ingår i förvaltningsplanen. I förvaltningsgruppen är systemägare, driftsansvarig och
systemförvaltare fördelade utifrån system, och det kan därför finnas flera som innehar dessa
roller, inom samma objekt.
I utvecklings- och utbildningssyfte finns ett nätverk för systemförvaltare. Gruppen träffas
gemensamt vid två tillfällen per år och behandlar ett antal punkter som systemförvaltarna har
önskat att belysa. Exempel på ämnen som har behandlats är:


GDPR och system
 E-arkiv
 Informationssäkerhetspolicy och riktlinjer
 Kontinuitetsplaner
Inför verksamhetsåret 2018 hölls även ett föredrag kring intern kontroll med anledning av en
kommungemensam kontrollaktivitet avseende informationssäkerhet och dokumenthantering.
Aktiviteten innebär att samtliga nämnder ska gå igenom de system som de ansvarar för och
kontrollera att dokumentation finns på plats och är tillgängligt, i enlighet med ovan nämnda
styrdokument. En del omfattar även att kontroll ska göras av att aktiviteter enligt
förvaltningsplanen är genomförda.
3.3.1. Bedömning
Vi bedömer att de styrdokument som finns inom området för informationssäkerhet och
systemförvaltning är tydliga. Dokumenten behandlar relevanta delar avseende övergripande
mål och åtaganden samt ansvarsfördelning. Vi ser det som positivt att styrdokumenten
revideras löpande och utvecklas i syfte att skapa tydliga ramar för arbetet. Vidare skapar
dokumenten ett bra underlag för en ändamålsenlig organisation för informationssäkerhetsarbetet.
Vi noterar vidare att det inom ramen för den interna kontrollen 2018 har genomförts en
kommungemensam kontrollaktivitet avseende informationssäkerhet och dokumenthantering.
Vi bedömer att kontrollerna i sig reducerar riskerna i känsliga IT-system och förbättrar
kontrollmiljön.
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4. Verksamhetssystem
4.1. Procapita Vård och Omsorg
Systemet Procapita Vård och Omsorg utgör vård- och omsorgsförvaltningens modersystem,
som styr behörigheter till ytterligare tre verksamhetssystem. I systemet finns 147 enheter
upplagda och de omfattar samtlig utförarverksamhet inom förvaltningen så som hemvård,
särskilt boende och LSS-verksamhet. I dagsläget finns 8107 brukare inlagda i systemet, dock
är alla inte aktiva då legitimerad personal inte alltid avslutar brukares journaler korrekt, vilket
leder till att de fortfarande står som aktiva i Procapita VOO.
I princip all information som lagras i Procapita bedöms vara känslig information. Detta
innefattar allt från biståndshandläggarens bedömning till journalföring av medicinsk personal.
Procapita VOO har två systemförvaltare som sitter på vård- och omsorgsförvaltningen.
I nedan tabell redovisas en sammanställning av Procapita VOOs användare från juni 2018.
Antalet aktiva användare ökar något under sommarmånaderna då vikarier kommer in, dessa
behörigheter tas sedan bort.
Antal användare

10400

Antal aktiva användare

Antal användare
med fullständig
behörighet

4000

2

Tabell: översikt över användare i Procapita VOO. Källa: Vård- och omsorgsförvaltningen

I systemet finns inget sätt att beräkna antalet användare som endast har läs- och eller
skrivbehörighet då detta är olika i olika delar av systemet. De två användare som har fullständig
behörighet är systemförvaltarna.
4.1.1. Utbildning och information
I samband med nyanställning skriver den anställde under en användarförsäkran för dator och
internet. Av användarförsäkran framgår att medarbetare enligt lag endast får ta del av uppgifter
som rör enskilda personer i det fall det behövs för att kunna utföra sitt arbete. Vidare informeras
den anställde om att aktiviteten i Procapita VOO loggas och sparas, samt att kontroller av
loggar genomförs löpande. Det finns inom förvaltningen dokumentationsregler som
verksamhetens utvecklare ansvarar för.
Ansvarig nämnd, vård- och omsorgsnämnden, har fått information och utbildning avseende de
förändringar som GDPR föranlett svensk lagstiftning under 2018. En hel del av dessa
förändringar har en direkt påverkan på de system som handhar känsliga personuppgifter inom
nämndens ansvarsområde. Någon mer specifik information om Procapita VOO har nämnden
inte fått.
4.1.2. Behörigheter
Procapita VOO har en dokumenterad rutin för behörighetshantering som beskriver
tillvägagångssätt för beställning, tilldelning och avslut. För att en användare ska få åtkomst till
systemet krävs att ansvarig chef (enhetschef eller verksamhetschef) skickar en beställning till
systemförvaltaren. Detta kan också delegeras till administratör eller motsvarande.
Beställningen sker genom kommunens intranät. Av beställningen ska det framgå en
beskrivning av vilken roll som användaren ska ha, beroende på yrkesroll och även inom vilken
enhet denne ska arbeta.
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Systemförvaltaren mottar beställningen i form av ett mail och tilldelar sedan behörighet utifrån
en fastställd förteckning. Behörighetsförteckningen är indelad efter övergripande områden,
exempelvis Roller för legitimerad personal som sedan delas in i undergrupper utifrån yrkesroll.
När tilldelningen är klar skickas ett mail till beställaren med användarnamn och tillfälligt
lösenord. Beställaren ansvarar sedan för att användaren får sina nya uppgifter. Vid första
inloggningen måste användaren välja ett eget lösenord. Enhetschefer har behörighet till hela
enheten. Inom hemvården finns det fall då en chef har behörighet till fler än sin egen
hemvårdsenhet för att kunna täcka upp för varandra vid vakanser, semester och övrig frånvaro.
Det finns också användare som jobbar på flera boenden, vilket kräver behörighet till samtliga
arbetsplatser.
Systemförvaltarna har möjlighet att lägga in tidsbegränsade åtkomster för de anställda som
endast ska arbeta under en definierad period. Vid avslut av behörighet är beställaren ansvarig
för att meddela detta till systemförvaltaren, på samma sätt som när behörighet beställs. Även
vid längre planerad frånvaro (sjukskrivning eller föräldraledighet) ska behörigheten avslutas.
Systemförvaltaren spärrar kontot men tar inte bort användaren ur systemet, eftersom att det
ska gå att söka upp information i efterhand.
Det finns en funktion i Procapita VOO som spärrar användare automatiskt om denne inte har
varit aktiv de senaste 30 dagarna. För att låsa upp lösenordet kontaktar användaren IT och
uppger sitt personnummer och användarnamn. Enligt uppgift finns det ett pågående arbete på
IT-avdelningen som syftar till att tillämpa tvåfaktorsinloggning. I dagsläget finns detta endast
för externa användare men inte för interna (anställda via Lunds kommun). För externa
användare finns en specifik rutin gällande hur tillgång till systemet tilldelas, i dagsläget finns
runt 100 externa konton i Procapita VOO.
Systemförvaltaren genomför en gallring av behörigheter två gånger per år, senaste gallringen
genomfördes i april 2018. En lista med samtliga användare per enhet skickas till enhetschefen
som ger besked gällande vilka konton som ska spärras. Vid intervju framkom att
systemförvaltarna ofta har svårt att få svar från enhetschefer. Vid uteblivet svar spärrar
systemförvaltaren de konton som inte använts de två senaste månaderna. Rutinen följs upp
årligen enligt Procapita VOOs förvaltningsplan. Gallring av behörigheter omfattar således
endast användare inom kärnverksamheten. Vid granskningen framkom att det finns ett antal
konton som inte gallrats, där användarna finns utanför vård- och omsorgsförvaltningen men
inom kommunen, såsom IT-avdelningen. Dock är omfattningen inte stor. Vid kontroll i
samband med särskild granskning av dessa konton bedömdes 17 konton som inaktiva.
4.1.3. Loggkontroller
Förvaltningen har en dokumenterad rutin för kontroller av journalloggar, framtagen av
kvalitetsutvecklaren. Kontrollen sker en gång varannan månad och omfattar en medarbetare
per enhet. Medarbetaren slumpas fram och enhetschef har sedan i uppgift att genomföra en
kontroll av aktiviteterna under tre sammanhängande dygn. Till stöd finns ett antal frågor som
enhetschefen ska gå igenom för att kunna göra en bedömning av lämpligheten i aktiviteten.
Om avvikelser uppkommer ska en riktad kontroll genomföras som även innefattar att
medarbetaren får svara på ett antal frågor. Riktade kontroller kan även genomföras vid
misstanke om oegentligheter.
När kontrollen är genomförd ska journalloggen, en undertecknat blankett med uppgifter om
kontrollen samt eventuell avvikelsedokumentation skickas till registratorn för diarieföring. Vid
intervju framkom att rutinen inte följs då det ofta drar ut på tiden och att kontrollen inte diarieförs
i tillräcklig utsträckning. I förvaltningens kvalitets- och patientberättelse för 2017 framgår att en
uppföljning av kontrollerna har genomförts och man konstaterar att varken rutinen eller

11

instruktionerna följs. I samband med denna granskning gjordes en kontroll av vilka enhetschefer som diariefört journalloggen som genomfördes under november och december 2017.
Resultatet visar att lite över hälften av loggarna, 58 % diariefördes.
4.1.4. Bedömning
Vi bedömer att det finns goda förutsättningar för kontroller och behörighetshantering inom
vård- och omsorgsnämndens område. Systemet omfattar en stor mängd användare och
brukare, vilket kräver en tydlig och medveten organisation. Vi bedömer dock att det kan vara
en risk att man i gallringen av konton missar vissa konton då rutinen för gallring endast omfattar
kärnverksamheten. Det kan därför finnas behov för att utöka gallringen.
Vi bedömer vidare att det är en brist att loggkontrollerna inte kan verifieras på grund av att
enhetscheferna inte följer fastställd rutin och skickar in resultatet av kontrollerna för diarieföring
på förvaltningen. Det samma gäller rutinen för gallring av behörigheter. Vi ser i detta avseende
att nämnden bör stärka den interna kontrollen i syfte att säkerställa att kontroller genomförs.
4.2. Procapita IFO
I likhet med Procapita VOO betraktas i princip all information i Procapita IFO som känslig.
Organisationen inom socialförvalförvaltningen är uppdelad på fyra verksamhetsområden som
presenteras kortfattat i bilden nedan.
Barn, unga och
familjestöd

Vuxen

Flykting

Socialpsykiatri

• Boende
• Familjerätt
• Behandling
• Rådgivning

• Hemlöshet
• Missbruk
• Boendestöd
• Försörjningsstöd

• Stöd
• Boende
• Ensamkommande

• Stöd
• Boende
• Sysselsättning

Bild: Organisationsskiss socialförvaltningen.

Inom varje verksamhetsområde finns övergripande enheter som kan delas in i olika boenden
eller team. Enligt en organisationsskiss från mars 2018 finns 27 övergripande enheter inom
förvaltningen. Vid tiden för granskningen finns 8348 brukare inlagda i Procapita IFO. Detta
innefattar även exempelvis kontaktpersoner, det vill säga privatpersoner som agerar
kontaktperson åt ensamkommande eller liknande, för dessa personer upprättas även en akt
även om de inte är föremål för en insats.
Procapita IFO har tre systemförvaltare. Dessa tre har fullständig behörig till systemet, utöver
detta finns supportfunktioner hos leverantören som också har fullständig behörighet.
Antal användare

627

Antal aktiva
användare

Antal användare
med fullständig
behörighet

Antal användare
med läs- och
skrivbehörighet

Antal användare
med
läsbehörighet

564

6

564

57

Tabell: Översikt över användare i Procapita IFO. Källa: Socialförvaltningen

Inom förvaltningen arbetar ungefär 700 personer och det finns i skrivande stund 627
användare i systemet. Antal användare har beräknats utifrån de antal som varit inloggade de
senaste sex månaderna och aktiva är dem som har ett fungerande lösenord. Några användare
som har läs- och skrivbehörighet har inte behörighet att läsa journaler utan endast behörighet
att se om en person förekommer i Procapita IFO. De har skrivbehörighet till ”Mina
meddelande”, som är en funktion för säker epost i systemet.
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4.2.1. Behörigheter
Vid tilldelning av behörighet eller ändring av en befintlig behörighet, skickar enhetschef,
biträdande enhetschef, föreståndare eller samordnare en ifylld behörighetsblankett till
systemförvaltarna via meddelandefunktionen i Procapita IFO. På blanketten anges titel, enhet,
eventuell specialfunktion och personnummer. Baserat på detta avgör systemförvaltaren vilken
roll som ska tilldelas, samt vilket dataurval som ska appliceras.
När behörigheten är klar skickas inloggningsuppgifter till beställaren och lösenord mailas direkt
till användaren. Blanketten sparas även på en gemensam server. Chefen har även ansvar att
meddela om en anställd avslutar sin tjänst och om en anställd byter arbetsplats, då måste den
nya chefer begära behörigheten. De intervjuade uppger att det finns önskemål om att införa
ett kommungemensamt system för ansökan om behörigheter, till samtliga system. Detta för att
kunna ha ett säkert sätt att kommunicera känsliga uppgifter så som personnummer för samtliga
system.
Lösenordet byts var 60e dag vilket innebär att kontot låses om man inte varit aktiv under den
tiden. För att återställa ett lösenord får användaren ringa systemförvaltaren eller maila en
gemensam mailbox. Det nya lösenordet meddelas per mail (endast lund.se-adress).
För närvarande finns 62 olika roller i Procapita IFO som kopplas till olika tjänster. Rollen styr
vilka delar av systemet som användaren kan tillgå och vad man har möjlighet att göra.
Dataurvalet styr vilka journaler som användaren kommer åt och vilken information man får
tillgång till. Detta innebär att olika tjänster kan ha samma roll, men olika dataurval. Inom
förvaltningen finns en rutin som beskriver hur cheferna ska gå tillväga för att begära
behörigheter samt att det även finns förteckningar över roller och dataurval. I juli 2015
genomfördes en inventering av personalkategorier och behörigheter i Procapita. Ledningsgruppen tog då ett beslut, med anledning av inventeringen, hur behörigheten för olika
personalkategorier skulle se ut. Listan uppdateras dock efterhand som nya behov uppstår i
verksamheten. Vid intervju uppgavs att det behöver vara ett levande dokument som följer
verksamhetsförändringar för att personalen ska kunna göra sitt jobb.
Fyra gånger per år genomförs en granskning av behörigheter. Systemansvarig skickar då en
förteckning över aktuella behörigheter till respektive arbetsledare. Arbetsledaren ansvarar
sedan för att gå igenom listan och återkomma med eventuella ändringar som ska genomföras.
Vid varje tillfälle granskas samtliga användare som har behörighet till journaler i
sekretessorganisationer3. Ett av verksamhetsområdena granskas per granskningstillfälle,
vilket innebär att alla verksamhetsområden granskas en gång per år. Resultatet av
granskningen sparas sedan i en excelfil. Rutinen för granskning av behörigheter infördes under
oktober 2017.
Vid intervju framkom att det är en brist i systemet att man inte kan lägga in att en anställd får
en ny tjänst i förväg. Detta måste ske samma dag, vilket innebär att systemförvaltarna får hålla
personliga bevakningar för att gå in i systemet exakt den dag då personen börjar sin nya tjänst.
Vid nyanställningar går det dock att lägga in personen i förväg.
4.2.2. Utbildning och information
Ansvarig chef eller arbetsledare ska se till att varje ny användare tar del av en
användarförsäkran för Procapita. Av användarförsäkran framgår att man endast har rätt att ta
del av uppgifter som rör enskilda personer, i det fall det krävs för att utföra sitt arbete. Det
3

De som har tillgång till uppgifter om personer med skyddad identitet. Sekretessorganisationer är ett sätt att
ytterligare begränsa vilka som får behörighet till journaler för personer som har skyddade personuppgifter. En del
användare har alltid behörighet utifrån sina arbetsuppgifter och andra användare tilldelas behörighet när de
handlägger ärenden där brukaren har skyddade personuppgifter.
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framgår även att den som olovligen tar del av information kan dömas till böter eller fängelse.
Användaren informeras också om att det finns en loggfunktion i systemet som kan spåra vad
man har läst, sparat eller sökt på, samt att loggarna kontrolleras regelbundet. Undertecknad
användarförsäkran ska sparas i personakten på respektive enhet. Det finns även en kortare
instruktion för nya användare i Procapita som beskriver inloggning och kontaktuppgifter till
systemansvariga, som skickas till användaren i samband med tilldelning av lösenord. På
kommunens Portal för IT-stöd, finns även en sida med nyheter och information om Procapita.
Utöver detta finns specifika rutiner för hantering av skyddade personuppgifter.
Systemansvariga håller även i instruktionsutbildningar, ca fyra utbildningstillfällen per
användargrupp (myndighetsansvar med utredning/beslut samt utförare av insatser) och år.
Introduktionen är inte obligatorisk eftersom nyanställda kan ha arbetat i systemet tidigare.
Enligt uppgift varierar det hur många som deltar på utbildningarna. Det är enhetschefens
ansvar att rätt personer kommer på utbildningarna.
Socialnämnden har fått information om dataskyddsförordningens (GDPR) effekter för såväl
den kommunala verksamheten som nämndens ansvarsområde. Hela nämnden, men
framförallt myndighetsutskottet, blir informerade om aktuella händelser. Någon mer
genomgripande information om IT-säkerheten inom Procapita IFO har inte erhållits.
4.2.3. Loggkontroller
Socialförvaltningen har en upprättad rutin för kontroll av loggar, daterad 2018-02-20. Enligt
rutinen genomförs loggkontroller en gång i månaden och avser:


Fem slumpvis utvalda datum den senaste månaden
 Fem slumpvis utvalda användare den senaste månaden
 Fem slumpvis utvalda brukare (kontroll av vilka användare som varit inne i journalen)
 Slumpvis utvald användare som gjort sökningar i sökverktyg samt
sammanställningsverktyg
Vid behov kan kontroll genomföras av en specifik brukare för att se vem som har varit inne i
dennes journal. En sådan kontroll initieras av arbetsledare om denne bedömer att det finns ett
behov. Kontroller genomförs även av utbetalningar för att säkerställa att utbetalningar inte skett
till samma mottagare från olika journaler, om det skett dubbla utbetalningar i samma journal
samt särskilda kontroller för höga belopp.
Systemansvariga genomför kontrollerna och dokumenterar en redovisning i september varje
år. I den senaste redovisningen framgick att kontrollerna genomförts varje månad mellan
september 2016 och augusti 2017 med undantag för april, på grund av hög arbetsbelastning.
Under perioden har fem avvikelser uppkommit som alla berörde misstanke om otillåten läsning
av journal. I tre av fallen kunde enhetschef klargöra att det funnits skäl för personalen att ta
del av journalerna. Vid övriga två tillfällen har vidare utredning krävts. Dock återkopplas inte
eventuella påföljder till systemansvariga vilket innebär att det saknas vidare information i
redovisningen. Även vid redovisningen för föregående år framkom att det vid fem tillfällen
noterats misstanke om otillåten läsning av journal.
4.2.4. Bedömning
Vi bedömer sammantaget att det inom socialnämnden finns ett ändamålsenligt arbete med
behörigheter och loggkontroller. Vi bedömer dock att det kan finnas en risk att användare
utanför kärnverksamheten missas i samband med gallring av behörigheter. Vi bedömer därför
att nämnden kan se över rutinen i syfte att säkerställa att så inte sker.
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4.3. Procapita BOU
Procapita BOU innehåller uppgifter om samtliga elever (grundskola, gymnasium, SFI, komvux
och särvux), förskolebarn, vårdnadshavare, lärare och gode män/kontaktpersoner. Systemet
styr även vissa andra skoladministrativa system, då Procapita BOU fungerar som elevregister.
För att säkerställa att personuppgifter är korrekta samkörs Procapita med kommuninvånares
register (KIR) en gång varannan månad. Vid tiden för granskningen fanns 25 200 elever och
barn registrerade i systemet. Procapita BOU har tre systemförvaltare som ansvarar för olika
skolformer. Utbildningsdirektören är systemansvarig, vilket innebär att systemet faller under
utbildningsförvaltningens område.
I systemet finns bland annat information om:


Adress
 Familjerelationer
 Personnummer
 Placering i särskola
 Modersmålsundervisning
 Elevens val och studieplaner (gymnasiet och vuxenutbildning)
 Betyg
 Inkomst (avser vårdnadshavare gällande förskoleavgift)
Nedan tabell redovisar en översikt över användare i Procapita BOU, i den modul som är
avsedd för administrativ personal samt personal som arbetar på flera enheter (se avsnitt 3.3.1
för beskrivning av klient-modulen).
Antal användare

607

Antal aktiva
användare

Antal användare
med fullständig
behörighet

Antal användare
med läs- och
skrivbehörighet

Antal användare
med
läsbehörighet

307

3

360

424

Tabell: Översikt över användare i Procapita BOU. Källa: Utbildningsförvaltningen

Antalet fysiska användare i klient-modulen är 607, av dessa kan vissa ha fler än en roll, vilket
innebär att antalet som har läs- och skrivbehörighet eller endast läsbehörighet överstiger
antalet användare i tabellen.
4.3.1. Behörigheter
Procapita BOU består utav två moduler, en webbaserad modul som används av lärare och
vårdnadshavare och en klient-modul som används av administrativ personal samt personal
som arbetar för flera enheter såsom studie- och yrkesvägledare och skolsköterskor. För
respektive modul finns olika behörighetsregler. I webb-modulen kan lärare se klasslistor,
administrera betyg och ämnesprov, för de klasser som de är kopplade till. Vårdnadshavare
kan administrera sina kontaktuppgifter och inkomstuppgifter. I den andra modulen kan den
administrativa personalen med läsbehörighet se registrerad information (se avsnitt 3.3) och de
som är handläggare (skoladministratörer) kan även administrera informationen. Det är även
skoladministratörerna som hanterar elever och lärares tillhörighet till skolenheter och klasser i
Procapita. Lösenordet byts var 90e dag och för att återställa det måste användaren kontakta
servicedesk (IT-avdelningen). I likhet med vad som nämnts för andra system inväntar även
Procapita BOU en lösning för att skapa en säkrare inloggning till systemet.
För att få behörighet till klient-modulen ska ansvarig chef lägga ett ärende till servicedesk med
information om roll, kontaktuppgifter och vilken enhet som användaren ska ta tillgång till.
Systemförvaltaren lägger sedan upp behörigheten och meddelar beställaren. Om behörighet
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tas bort ska även detta gå genom servicedesk. När personal ska få behörighet till webbmodulen sker detta genom att skoladministratören tar emot en förfrågan och lägger in
användaren i systemet. Avseende vårdnadshavare sker tilldelningen också av
skoladministratör eller motsvarande roll. Det saknas i dagsläget en rutin för borttagning av
behörigheter till webb-modulen. Detta är på grund av att när en elev inte längre är registrerad,
kan vårdnadshavare inte heller se någon information. På samma sätt kan inte personalen se
någon information om de inte är kopplade till en klass eller grupp.
Varannan månad genomförs en kontroll av behörigheter där användare som inte varit
inloggade de senaste 12 månaderna inaktiveras. Varje kvartal genomförs även en
stickprovskontroll av att behörigheter är korrekta. I samband med att systemet övergår till en
ny version kommer systemförvaltarna att gå igenom och göra en översyn av samtliga
behörighetsroller.
4.3.2. Utbildning och information
Det finns en specifik informationssajt för Procapita BOU som är tillgängligt för alla användare.
Via kommunens intranät finns informationstext som berör hantering av personuppgifter i
systemet. Användaren informeras även om att aktivitet i systemet loggas och att det genomförs
kontroller utav dessa. Systemförvaltarna har även gått ut med information till samtliga
skoladministratörer och rektorer. I nästa steg ligger ansvaret på skolledaren att kommunicera
ut informationen i organisationen. Likaså gäller att utbilda och informera nya användare efter
att behörighet har tilldelats.
Utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden har fått utbildning om dataskyddsförordningen och dess effekter för respektive nämnds verksamhet. Båda nämnderna är
informerade om att ansvaret för Procapita BOU är delat mellan nämnderna men systemet
handhas av utbildningsförvaltningen. Barn- och skolnämnden genomför vid tidpunkten för
granskningen vissa justeringar av organisationen.
4.3.3. Loggkontroller
I samband med intervju framkom att det nyligen installerats ett verktyg som möjliggör stickprov
av loggar. Tidigare fanns inte möjlighet att göra stickprov utan endast kontroller vid specifika
incidenter eftersom systemförvaltarna inte hade möjlighet att få fram loggarna utan att kontakta
leverantören. Möjligheten att se händelser ser lite olika ut beroende på vilken skolform det
gäller. För grundskola och förskola kan man se alla händelser, men för gymnasiet och
vuxenutbildningen kan man endast se vissa ändringar såsom byte av kurser eller ändrat betyg.
Det går däremot att se samtliga som varit inne och läst adressuppgifter från KIR.
I samband med att det nya verktyget kom på plats infördes även en rutin för loggkontroller som
dokumenterats i Procapita BOUs förvaltningsplan. Stickprov ska göras på tre slumpvis utvalda
användare inom förskola/grundskola och kontroller görs av vad de läst, sparat och tagit bort.
Loggkontrollen genomförs av aktiviteten de tre senaste månaderna. Kontrollen dokumenteras
sedan avseende vilka konton som granskats och vid vilket tillfälle. Eventuella avvikelser
hanteras enligt en incidentrapporteringsrutin. Det pågår ett arbete inom kommunen med att ta
fram en gemensam incidentrapporteringsrutin, som en del av anpassningen till GDPR. Rutinen
är enligt uppgift ännu inte på plats och till dess använder systemförvaltaren IT-avdelningens
mall för incidentrapportering.
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4.3.4. Bedömning
Vi bedömer att det är positivt att utbildningsnämnden har tagit steg för att möjliggöra
loggkontroller i verksamhetssystemet. Samtidigt vill vi påpeka att detta är en funktion som
borde ha funnits på plats tidigare. Dock är det endast möjligt att göra loggkontroller i delar av
systemet, vilket vi bedömer är en brist. Vi bedömer därför att det kan finnas ett behov av att se
över möjligheterna för att ytterligare förbättra möjligheterna att genomföra kontroller, i syfte att
stärka den interna kontrollen gällande systemet.
Vidare bedömer vi att barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden bör se över ansvarsfördelningen för systemet. Systemet behandlar information som berör båda nämnders
verksamhet, men systemet handhas utav utbildningsförvaltningen. Enligt riktlinjer för
informationssäkerhet ansvarar respektive förvaltning för information och informationssäkerhet
inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna bör säkerställa att ansvarsfördelning och
organisation är tydlig vid fråga om ansvarsutkrävande.
4.4. PMO
PMO är ett journalsystem som används av de medicinska professionerna inom elevhälsan för
grundskola och gymnasium. De primära funktionerna som använder systemet är skolläkare,
skolsköterskor och skolpsykolog. Systemet är uppdelat i olika moduler som tillhör respektive
yrkesgrupp vilket innebär att man endast har tillgång till den information som är kopplat till
yrkesrollen. Se nedan bild för illustration av systemets olika moduler. I PMO dokumenteras
alla besök och samtal som förs med en elev, samt även samtal med vårdnadshavare.
Journalen innehåller bland annat information om längd, vikt, vaccination och eventuella
diagnoser.

Bild: Moduler i PMO

Det pågår ett pilotprojekt där ett antal rektorer, specialpedagoger och kuratorer använder PMO
för att dokumentera sådant som kan ingå i elevens akt. I elevakten görs anteckningar gällande
den enskilde eleven i ärenden där elevhälsoteam är involverade och kan till exempel röra
elevens speciella behov. Akten ska dock skiljas från elevens patientjournal som innehåller all
hälso- och sjukvårdsdokumentation. Liksom för Procapita BOU är utbildningsdirektören
systemägare, vilket medför att även PMO ligger under utbildningsförvaltningen.
PMO har två systemförvaltare, utöver detta finns en grupp skolsköterskor som har särskilt
ansvar för systemet och fungerar som systemspecialister.
Antal användare

173

Antal aktiva
användare

Antal användare
med fullständig
behörighet

Antal användare
med läs- och
skrivbehörighet

173

2

Samtliga

Tabell: Översikt över användare i PMO. Källa: Utbildningsförvaltningen
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I PMO finns enligt uppgift 173 användare per juni 2018, de två användare med fullständig
behörighet är systemförvaltarna. Samtliga användare har läs- och skrivbehörighet i systemet,
dock är detta, som tidigare nämnt, begränsat till olika moduler.
4.4.1. Behörigheter
Behörigheter tilldelas genom att ansvarig chef kontaktar servicedesk med information om roll,
enhet och kontaktuppgifter. Systemförvaltaren får därefter besked från Servicedesk att
upprätta ett användarkonto i PMO, samt att denne bokar in ett utbildningsmöte med
användaren. Beställaren (ansvarig chef) får sedan besked om användarens inloggningsuppgifter. När en användare fått behörighet till systemet söker denne på personnummer för att
få fram eleven. Om en användare söker på en elev som är registrerad på en annan enhet får
användaren ett meddelande om att man saknar behörighet att gå in på eleven, för att komma
vidare måste användaren skriva en förklaring till varför man väljer att gå vidare i systemet.
Detta uppstår ofta när eleverna går över till gymnasiet, elevhälsopersonalen kan då ha
anledning att gå in i på eleven då personalen haft kontakt med eleven tidigare.
När en behörighet ska avslutas eller inaktiveras meddelar ansvarig chef systemförvaltaren
direkt, detta går således inte genom servicedesk. Om en användare behöver återställa sitt
lösenord får denne kontakta systemförvaltare eller servicedesk (där det finns två personer med
specialkompetens) som meddelar nytt tillfälligt lösenord via mail eller telefon. Det finns även
utsedda skolsköterskor som kan återställa lösenord. Lösenordet ska bytas var 90:e dag. Det
finns enligt uppgift planer på att övergå till en säkrare typ av inloggning, genom tjänsten Efos4.
Tjänsten har tagits fram utav Försäkringskassan tillsammans med Inera men lanseringen har
skjutits fram och är planerad till hösten 2018.
Enligt uppgift förväntas att rektor (ansvarig chef) meddelar systemförvaltare vid avslut av
behörighet, dock sker detta mer ofta vid information om nyanställning. Vid intervju framkom att
frånvaro och sjukskrivningar gör att detta kan fördröjas. I övrigt sker ingen gallring av
behörigheter.
4.4.2. Utbildning och information
Vid nyanställning anordnas en utbildning i PMO som leds av systemförvaltaren. Utöver detta
finns en metodbok för elevhälsans medicinska insats. Enheten för medicinskt ledningsansvar
har även journalhanteringsrutin. Av rutinen framgår vilket ansvar som åligger personalen
avseende sitt personliga lösenord samt att endast ta del av de patientuppgifter som krävs för
att utföra sitt arbete. Vidare anges även att kontroll av loggarna i PMO genomförs. En gång
om året genomförs ett gemensamt utbildningstillfälle för all medicinsk personal där gällande
rutiner och policys gås igenom.
4.4.3. Loggkontroller
En gång i månaden genomförs slumpmässiga loggkontroller för samtliga yrkesgrupper. Antalet
kontroller varierar mellan 5 och 10 stycken per tillfälle. Systemförvaltaren genomför
kontrollerna och går igenom vilka vyer som personalen har varit inne i samt aktuella elever.
Exempelvis kontrolleras om personalen har varit inne på en elev som går på en annan enhet
och vad anledningen till detta är. Om en avvikelse framkommer kontaktas den samordnade
sjuksköterskan, som har ett övergripande ansvar för personalgruppen. En händelseanalys
genomförs även för att dokumentera händelseförlopp och klargöra vad som skett.

4

E-identitet för offentlig sektor.
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4.4.4. Bedömning
Det är utbildningsförvaltningen som hanterar systemet, men systemet hanterar också
information där barn- och skolnämnden har ansvaret. I likhet med tidigare bedömning råder
det därför oklarheter kring ansvarsfördelningen mellan utbildningsnämnden och barn- och
skolnämnden avseende informationen som behandlas i PMO, detta förhållande bör redas ut.
Vi bedömer att utbildningsnämnden i stora delar har goda rutiner och strukturer för kontroller
inom verksamhetssystemet. Det saknas dock en rutin för gallring av behörigheter i systemet.
I granskningen framkom att avslut av behörigheter ska ske genom ansvarig chef, men att detta
ofta fördröjs och istället uppmärksammas vid nyanställning. Vi bedömer därför att
utbildningsnämnden bör tillse att gallring sker systematiskt, i syfte att säkerställa kontrollen av
behörigheter till systemet.
4.5. Unikum
Systemet används av grundskolan och förskola framförallt för pedagogiska planeringar,
bedömningar och vid utvecklingssamtal. Unikum fungerar som lärplattform vilket innebär att
elever, personal och vårdnadshavare har tillgång till systemet. Unikum används även för att
kommunicera med elever och vårdnadshavare och kontaktytorna är indelade i tre nivåer:


Skolnivå: Bloggfunktion för hela skolenheten.
 Klassnivå: Veckobrev och inläggsfunktion där lärare kan delge information till enskilda
klasser och elevernas vårdnadshavare.
 Individnivå: Kommunikation som är låst till den enskilde eleven, dess vårdnadshavare
och lärare. Den som gör inlägg på individnivå kan själv avgöra vem som ska få läsa
meddelandet.
Utöver detta finns en specifik modul för särskilt stöd, där man kan läsa information om en elev
har åtgärdsprogram eller extra anpassningar. I Unikum är det endast den pedagogiska
kartläggningen som är tillgänglig. Tillgången till modulen för särskilt stöd styrs av rektor som
avgör vilka lärare och elevhälsopersonal som får ta del av informationen. Det är framförallt i
den här modulen som det finns känsliga uppgifter. För att nå modulen för särskilt stöd måste
användaren logga in med Bank-ID.
Systemägarskapet för Unikum ligger under utbildningsförvaltningen, trots att systemet endast
används av verksamheter som tillhör barn- skolförvaltningen.
Antal användare

63000

Antal aktiva
användare

Antal användare
med fullständig
behörighet

Antal användare
med läs- och
skrivbehörighet

63000

2

63000

Tabell: Översikt över användare i Unikum. Källa: Utbildningsförvaltningen

Alla användare har läs- och skrivrättigheter som är avhängigt den roll och koppling användaren
har till enheter, klasser, grupper eller andra personer. Var man kan läsa respektive skriva
bestäms utifrån den roll man har i Procapita BOU och i Unikum.
4.5.1. Behörigheter
Unikum är kopplat till elevregistret (Procapita BOU) som i sin tur styr elevers, personals
(pedagoger främst) och vårdnadshavares kopplingar till varandra, till enskilda klasser och
skolenheter. Det sker en automatisk synkronisering gentemot elevregistret varje natt för att
säkerställa att uppgifterna är korrekta. Det finns åtta olika typer av behörighetsroller i Unikum.
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Det finns kommunövergripande roller som tilldelas skolchef och systemförvaltare samt
skolövergripande roller som tilldelas rektorer, skoladministratörer och pedagoger.
Pedagogerna kan få en roll som mentor vilket innebär ett övergripande ansvar för ett visst antal
elever, eller rollen som lärare vilket knyts till specifika klasser eller grupper. De övriga
skolövergripande rollerna delas in i två grupper: observatörer och administratörer.
Skolobservatörsrollen är avsedd för rektorer/förskolechef samt viss elevhälsopersonal. I den
rollen har användaren möjlighet att ta del av samtlig information om elever, personal och
vårdnadshavare. Skolobservatören kan också registrera, ändra och ta bort användare i klasser
eller grupper.
Skoladministratörsrollen är avsedd för skoladministratörer och ger behörighet till att skapa,
ändra och ta bort klasser eller grupper. Administratören kan registrera, ändra och ta bort
inställningar för samtliga användare inom skolenheten. I likhet med observatören kan även
administratören göra ändringar i klasser och grupper. De har också möjlighet att ta del av
samtlig information om elever, personal och vårdnadshavare.
Tilldelning av behörigheter till pedagoger, elever och vårdnadshavare sker som tidigare
nämnts automatiskt i samband med att de registreras i Procapita. För personal och elever är
inloggningen till Unikum kopplat till kommunens IT-plattform vilket innebär att man loggas in
automatiskt när man loggar in på en kommundator. Vårdnadshavare får ett användarnamn
och lösenord som gör det möjligt att nå plattformen externt via lund.se. Sedan mars 2018 ska
alla vårdnadshavare logga in med Bank-ID, undantag får göras för dem som inte har möjlighet
att skaffa Bank-ID.
För att få behörighet till de kommunövergripande rollerna måste systemägaren godkänna
förfrågan, och systemförvaltaren tilldelar behörighet i systemet. Skoladministratörer på
enhetsnivå tilldelas behörighet genom att ansvarig rektor kontaktar systemförvaltare som
lägger in behörigheten. När det gäller observatörsrollen kontaktas istället enhetsadministratören (i regel skoladministratör) som ansvarar för att lägga in användaren som
observatör. När en sådan åtgärd genomförs ska det anmälas till servicedesk. Vid intervju
framkom att rutinen kring behörighetstilldelningen inte har fungerat då administratörer har delat
ut behörigheter till flertalet funktioner och personer. Detta har föranlett att systemförvaltaren
har tagit bort samtliga administratörer inom förskolan, och det planeras att göra detsamma för
grundskolan. Det framgick även att det inte är helt tydligt vilken roll som ska tilldelas rektorer
med områdesansvar, då dessa inte har det operativa ansvaret för skolenheterna bedömer
systemförvaltaren att man inte heller bör ha åtkomst till information om samtliga elever. Enligt
uppgift finns önskemål om att kunna fler roller i systemet.
I samband med att läsåret tar slut fryses möjligheterna till behörighetstilldelning och öppnas
upp igenom inför terminsstart. Då registreras nya klasser och kopplingar enligt elevregistret.
Rektor får åter anmäla vilka som ska ha administratörs- och observatörsroller.
4.5.2. Utbildning och information
Enligt Unikums förvaltningsplan ansvarar systemförvaltare för att informera och utbilda
administratörer och observatörer på skol- och kommunnivå. Dessa grupper träffas även
genom ett nätverk, för diskussion och erfarenhetsutbyte. För alla anställda inom barn- och
skolförvaltningen finns en FAQ som beskriver roller, instruktioner för lösenordbyte och andra
funktioner. I FAQ:n har systemförvaltaren bland annat förtydligat att skoladministratörer inte
får lägga till andra administratörer, även om det är möjligt att göra i systemet i dagsläget.
Enligt uppgift saknas dock tydliga riktlinjer kring vad en användare får göra i vissa roller. Som
nämnts ovan är rollernas möjligheter till åtkomst i systemet inte alltid relevant för användarens
yrkesroll, därav önskemålet om att ha möjlighet att ha fler behörighetsroller.
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Barn- och skolnämnden är informerade om att nämnden ansvarar för systemet men
utbildningsförvaltningen handhar systemet.
4.5.3. Loggkontroller
I systemet visas i vissa vyer vem som har varit inne och besökt en elevs sida, vem som skrivit
inlägg och vem som har läst inläggen. Detta visas således för användarna direkt i systemet.
Däremot har systemförvaltaren inte tillgång till systemloggar. I samband med granskningen
framkom att Unikum inte har någon funktion på plats som kan generera loggar från systemet.
4.5.4. Bedömning
Vi bedömer att systemet i dagsläget saknar relevanta funktioner för att tillse en ändamålsenlig
intern kontroll samt styrning av behörigheter. Granskningen visar att det finns ett behov av att
stärka möjligheter och rutiner för behörighetstilldelning. Vidare finns det även skäl att se över
vilka roller som ska finnas i systemet. Vi bedömer att det är en brist att saknas tillgång till
systemloggar, vilket innebär att det inte är möjligt att genomföra systematiska loggkontroller.
Unikum innefattar information som endast omfattas av barn- och skolnämndens verksamheter,
dock ligger systemägarskapet under utbildningsnämnden. Detta aktualiserar åter frågan om
ansvarsfördelning mellan nämnderna.
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5. Stickprovskontroll av loggar
För respektive system har minst 15 slumpmässiga urval genomförts baserat på elever för de
system som avser skolan och baserat på brukare för de system som avser social och
äldreomsorg. Systemförvaltarna har bistått med avidentifierade listor på elever och brukare
som utgjort grunden för urvalet. Granskarna har sedan tillsammans med systemförvaltarna
gått igenom befintliga loggar för att kontrollera vem som har varit inne och vad som har skett.
Tidsperioden och antalet kontroller varierar mellan systemen då aktiviteten varierar beroende
på vilken verksamhet som avses.
5.1. Loggkontroller Procapita VOO
14 av de 15 brukarna kontrollerades under en tidsperiod om 14 dagar. Ett utav stickproven
avsåg en brukare med väldigt många insatser, då begräsandes tidsperioden till 3 dagar för att
få ett hanterbart material. För varje brukare genereras en lista på vilken personal som varit
inne, vid vilken tidpunkt och vilka delar av brukarens journal man tagit del av. Listorna
skickades sedan till ansvariga enhetschefer för genomgång.
Eftersom en brukare kan ha insatser från olika enheter tillfrågades totalt 19 enhetschefer. Av
dessa återkom 17 och bekräftade att det inte fanns några avvikelser. Två av enhetschefer
återkom inte och vi saknar därför uppgifter om dessa delar av stickprovet.
5.2. Loggkontroller Procapita IFO
För detta system genomför de systemansvariga själva kontrollen, som beskrivet i avsnitt 3.2.3.
Granskarna gick igenom stickprovet tillsammans med de systemansvarig som gjorde en
bedömning avseende aktiviteten inne i systemet. Tidsperioden för kontrollerna avsåg mars
månad 2018. I ett av fallen upptäcktes att systemförvaltaren hade missat att registrera
brukaren som sekretesskyddad i en av dennes journaler, dock inte den journal som
granskades.
I ytterligare ett fall misstänktes att obehörig personal varit inne på brukaren. Vid efterkontroll
av enhetschef framkom dock att personalen hade ett särskilt bevakningsuppdrag som
föranledde att denne var inne på en brukare som inte tillhörde personalens enhet. I övrigt
förekom inga avvikelser i stickprovet.
5.3. Loggkontroller Procapita BOU
I detta stickprov gjordes ett större urval då fler av kontrollerna inte visade någon aktivitet alls.
Av de 30 kontroller som genomfördes hittades inga loggar i 19 av fallen. Av denna anledning
genomfördes även kontroller baserat på de som har läs-behörighet i systemet, utöver
kontroller baserat på elever. För att kontrollera att personalen varit behörig att gå in på eleven
i fråga verifierades yrkesroll och arbetsplats av systemförvaltaren. Vid två tillfällen uppkom
misstanke om att personal varit inne på elever utan uppenbar anledning, vid efterkontroll
framkom dock att det fanns anledning till detta. I sammantaget visade stickprovet inga
avvikelser.
5.4. Loggkontroller PMO
Även för PMO genomfördes ett något större urval, om 20 elever samt att kontroller
genomfördes utifrån elever och personal. Tidsperioden begränsades till 4 sammanhängande
veckor. Granskarna gick igenom aktiviteten tillsammans med systemförvaltaren som gjorde en
bedömning om aktiviteten var korrekt. I ett av fallen var en elev registrerad med olika
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personnummer i Procapita BOU och i PMO. Efterkontrollen visade att eleven blivit uppskriven
i ålder, vilket var noterat i PMO men inte i Procapita BOU eftersom beslutet ännu inte vunnit
laga kraft. I övrigt visade stickprovet inga avvikelser.
5.5. Loggkontroller Unikum
Som framgår av avsnitt 3.5.3 finns i skrivande stund ingen funktion för att genomföra
loggkontroller i systemet. Kontrollerna genomfördes istället per skola, utifrån ett slumpmässigt
urval, där antalet observatörsroller och administratörsroller kontrollerades. Totalt genomfördes
15 kontroller. Systemförvaltaren gjorde under kontrollerna en bedömning om korrekt person
hade rätt roll samt om antalet personer som de angivna rollerna var rimligt.
I 11 av 15 kontroller gjordes bedömningen att för många personer hade observatörs- eller
administratörsroller. Samtliga avvikelser berörde grundskolan.
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6. Sammanfattande bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att Lunds kommun, i de flesta fallen, har en tillräcklig intern
kontroll avseende behörighetsfördelning och kontroller av systemloggar i de IT-system som
ingått i granskningen. Det finns tydliga övergripande styrdokument som ligger till grund för
systemdokumentation. Vidare finns rutiner för hantering av åtkomst och kontroll för systemen
framtagna och dessa efterlevs. Därutöver sker uppföljning av systemen i form av s.k.
loggkontroller i de flesta fallen. Inom ramen för granskningen har dock avvikelser noterats,
framförallt i ett av systemen, Unikum. Granskningen har visat att barn- och skolnämnden och
utbildningsnämnden behöver se över systemägarskapen i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen. Nedan följer våra svar på granskningens revisionsfrågor.
Revisionsfrågor
Är de styrande dokumenten tillräckliga?

Är ansvars- och arbetsfördelningen inom
organisationen tillräckligt tydlig?

Är uppföljning och utvärdering inom
området ändamålsenlig?

Sker en tillräcklig styrning av behörigheter
till känsliga system?

Säkerställer nämnderna att tillräcklig
intern kontroll inom området har
upprättats för att hindra otillåten åtkomst
till och spridning av känslig information?
Får ansvariga nämnder en adekvat
rapportering avseende informationssäkerheten i verksamhetssystem som
innehåller känsliga personuppgifter?

Svar
Ja. Vår bedömning är att de styrande dokumenten
finns på plats och är tillräckliga i omfattning. Vidare
har kommunen under 2018 valt området för en
kommungemensam intern kontroll.
Delvis. Enligt de styrande dokumenten ska en
organisation med olika roller utses för alla viktigare
system. Inom ramen för granskningen har vi dock
kunnat konstatera att system som helt eller delvis
avser barn- och skolnämnden hanteras av
utbildningsförvaltningen vilket gör att ett
ansvarsutkrävande försvåras.
Delvis. I de flesta granskade system genomförs såväl
en gallring av konton och behörigheter som löpande
loggkontroller. Kvaliteten i gallringen och kontrollerna
skiljer sig dock åt. Generellt sker uppföljning av konton
och behörigheter framförallt i kärnverksamheten,
användare av annan karaktär riskerar man att missa i
gallring. Vad gäller s.k. loggkontroller finns det system
där kontroller i form av systemloggar är svåra att
genomföra (Unikum, Procapita BOU), vidare finns
rutiner för loggkontroller som inte fungerar som
planerat (Procapita VOO).
Ja. I nästan alla system vi granskat finns en adekvat
styrning av behörighetsfördelningen. I de flesta fallen
krävs bekräftelse av överordnad chef att medarbetare
behöver behörighet, och på vilket sätt. I alla systemen
kan man också styra åtkomsten genom
behörighetsfördelningen. I ett system (Unikum) sker
behörighetsfördelningen delvis av administratörer ute i
verksamheten med följden att väl många funktioner
tilldelats behörighet i vissa verksamheter.
Ja. Vår bedömning är att nämnderna i stort säkerställt
en tillräcklig intern kontroll av de system som vi
granskat avseende otillåten åtkomst till och spridning
av känslig information.
Delvis. Enligt vår bedömning har nämnderna erhållit
en adekvat information om införandet av dataskyddsförordningen och dess effekter på kommunen.
Information om de enskilda IT-systemen får
nämnderna främst om avvikelser uppstår. T.ex. är
såväl barn- och skolnämnden som utbildningsnämnden väl insatta i frågan om ansvarsfördelningen
för de IT-system som gäller barn- och skolnämnden
men hanteras av utbildningsförvaltningen.
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga nämnder att:


Se över rutiner för gallring av behörigheter.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden och barn- och
skolnämnden att:


Se över och säkerställa att ansvarsfördelningens avseende ägarskap och förvaltning
av granskade IT-system är tydlig.
 Säkerställa att systematiska loggkontroller genomförs i samtliga system.
 Tillse att det finns ändamålsenliga rutiner för behörighetstilldelning och roller.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att:


Stärka den interna kontrollen i samband med loggkontroller och gallring av
behörigheter.

Jakob Smith
EY

Emmy Lundblad
EY
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Bilaga 1
Källförteckning
Intervjuade funktioner:


Systemförvaltare för samtliga verksamhetssystem
 IT-strateg, IT-avdelningen
 Ordf. samt 2:e vice ordf. i ansvariga nämnder (avstämning via telefon)
Medverkat vid intervjuerna:


Anna-Lena Håkansson, förtroendevald revisor

Dokument:


Lunds kommuns Informationssäkerhetspolicy



Lunds kommuns riktlinjer för informationssäkerhet



Lunds kommuns systemförvaltningsmodell

Procapita VOO


Förvaltningsplan



Behörighetshantering



Behörighetsförteckning



Kvalitets- och patientberättelse 2017, Vård- och omsorgsnämnden



Instruktion för externa användare



Användarförsäkran för dator och internet, Vård- och omsorgsförvaltningen



Rutin för loggkontroll

Procapita IFO


Förvaltningsplan



Rutin för behörighet



Instruktion för registrering av användare



Rutin för granskning av behörigheter



Förteckning över roller



Användarförsäkran



Information och instruktion till nya användare



Kontroll av loggar; anvisningar och för systemförvaltare



Redovisning av loggkontroll 2016, 2017

Procapita BOU


Förvaltningsplan



Informationstext till användare
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Risk- och sårbarhetsanalys



Incidentrapporteringsrutin

PMO


Förvaltningsplan



Journalhanteringsrutin

Unikum


Förvaltningsplan



Systemsäkerhetsanalys



FAQ
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Socialförvaltningen
Resurs och utveckling

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2018-11-20

SO 2018/0140

Socialnämnden

Maria Berséus
046-359 47 57
maria.berseus@lund.se

Remiss gällande evenemangs- och
mötesstrategi för Lunds kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2018 att ge kommunkontoret i
uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar bereda ett förslag till
en kommunövergripande strategi för evenemang och möten.
Evenemangs- och mötesstrategin anger den långsiktiga strategiska
inriktningen för arbetet med evenemang och möten i Lunds kommun.
Utifrån strategin tas sedan konkreta insatser och målsättningar fram i en
handlingsplan. Centralt för genomförandet är fortsatt dialog både inom
den kommunala organisationen och med externa samverkansparter.
Ärendet innehåller ett förslag till yttrande från socialförvaltningen

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2018. (denna
skrivelse)
Kommunkontorets remiss: Evenemangs- och mötesstrategi 2018-09-25.

Barnets bästa
Ärendet berör barn och unga. Det är viktigt att kommunen kan erbjuda
barn och unga meningsfulla aktiviteter och att det finns ett gott samarbete
med föreningsliv och frivilligorganisationer. Det är också viktigt att olika
delar inom de kommunala förvaltningarna samt polis i ett tidigt skede blir
involverade för att skapa trygghet och säkerhet.

Ärendet
Övergripande målsättning och förhållningssätt
Lund ska genom att främja hållbara och innovativa evenemang och
möten bidra till att skapa upplevelser och kunskap för boende och
tillresta, öka antalet besökare och stärka bilden av Lund som en attraktiv
plats.
För att uppnå denna målsättning ska Lund inte vara störst, bäst och
vackrast, utan genom att lyssna, lära och leda ska Lund vara snabbast,
smartast och smidigast i sitt arbete med evenemang och möten.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 1255
221 05 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

socialforvaltningen@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2018-11-20

SO 2018/0140

Kriterier för evenemang och möten i Lund

Minst fem av nedanstående sju kriterier ska uppfyllas för att ett arbete
med att värva eller utveckla evenemanget eller mötet ska kunna
inledas.
• Skapa högklassiga upplevelser eller förmedla kunskap eller
forskning av hög kvalitet.
• Skapa betydande turistekonomiska effekter för Lund, jämnt
fördelat under årets och veckans dagar.
• Skapa positiv medieexponering med högt PR-värde för Lund.
• Stärka Lunds platsvarumärke.
• Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet för Lund.
• Bidra till innovation och kunskapsutveckling.
• Samspela väl i ekosystemet för evenemang och möten i Lund.

Socialnämndens yttrande
Socialförvaltningen utgår i yttrandet från behov som påverkar nämndens
målgrupper och ställer sig positiv till förslaget.
Det nämnden dock skulle önska är att strategin i än högre grad poängterade
mångfald dvs. att handlingsplanen under exempelvis ett år skulle spegla och
lyfta fram aktiviteter som tilltalar så väl ung som gammal och som lockar både
den breda och den intressespecifika publiken.
En annan aspekt som behöver tydliggöras är hur arrangörerna och stadens olika
myndigheter samarbetar kring evenemangets trygghetsfrågor.
Under ansvar för genomförande finns en punkt som benämns ”vara portal vid
förfrågningar och upparbeta en struktur enligt principen - en väg in”. Inom
arbetet med att underlätta företags kontakter med olika delar av kommunen
finns ett försök att arbeta enligt principen ”en väg in” genom en funktion kallad
företagslots. Eventuellt skulle en liknande struktur med en ”evenemangslots”
kunna användas inom evenemangsområdet.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

tjänsteskrivelsen från den 20 november utgör nämndens svar.

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Johan Larsson Boström
utvecklingschef

Lunds kommun

Lund skapar
framtidens
evenemang och
möten
Evenemangs- och mötesstrategi för Lunds kommun

Remissversion
2018-09-25

1. Inledning
Om evenemangs- och mötesstrategin
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2018 att ge kommunkontoret i uppdrag att tillsammans med
berörda förvaltningar bereda ett förslag till en kommunövergripande strategi för evenemang och
möten. Evenemangs- och mötesstrategin anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet
med evenemang och möten i Lunds kommun. Utifrån strategin tas sedan konkreta insatser och
målsättningar fram i en handlingsplan. Centralt för genomförandet är fortsatt dialog både inom den
kommunala organisationen och med externa samverkansparter.

Syftet med strategin
En idrottstävling, ett kulturarrangemang, en konferens eller en kongress har egenvärden i form av till
exempel deltagarnas eller publikens upplevelser eller det kunskapsutbyte som sker på konferensen
eller kongressen. Men stora evenemang och möten skapar också olika mervärden för den plats där
de äger rum. De tillresta besökarna som attraheras till evenemanget eller mötet som publik eller
deltagare genererar direkta intäkter till platsen i form av kostnader för boende, resor, mat och nöjen,
så kallad turistekonomisk omsättning, och ger förutsättningar för besöksnäringen att växa och
anställa. Men evenemang och möten kan dessutom stärka platsens varumärke. Större evenemang
och möten kan bidra till att platsen där de äger rum förknippas med någonting positivt, vilket i sin tur
ökar dess attraktionskraft för nya besökare, framtida boende eller företag. Evenemang och möten
kan dessutom skapa sociala mervärden och göra platsen där de äger rum attraktiv för dem som
redan bor där i form av till exempel stärkt gemenskap, ökat engagemang och ökad stolthet.
Syftet med strategin är att underlätta för och prioritera bland evenemang och möten som ska äga
rum i Lunds kommun för att därigenom öka Lunds kommuns attraktionskraft – helt enkelt att göra
det mer attraktivt att besöka, bo och verka i Lunds kommun.

Hur strategin har tagits fram
Framtagandet av evenemangs- och mötesstrategin har skett under perioden april-september 2018.
En beställargrupp bestående av den tillförordnade kommundirektören, kultur- och fritidsdirektören,
den tekniske direktören och servicedirektören gav en processledningsgrupp i uppdrag att driva och
samordna arbetet. Processledningsgruppen som bestått av biträdande näringslivs- och turismchefen,
samt en utvecklingsstrateg och enhetschefen för arrangemang på kultur- och fritidsförvaltningen har
bedrivit arbetet med att ta fram strategin tillsammans med en arbetsgrupp med tjänstepersoner från
kommunkontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen och sedan rapporterat
till en projektledningsgrupp i vilken näringslivschefen, kulturchefen, fritids- och idrottschefen samt
stadsträdgårdsmästaren ingått. Processen har också innefattat dialog med externa aktörer inom
evenemangs- och mötesområdet.

Utgångspunkter
Evenemangs- och mötesstrategin tar sin utgångspunkt i Lunds kommuns vision. Visionen beskriver
ett önskvärt framtida tillstånd, både för platsen och för organisationen Lunds kommun och

sammanfattas i rubriken ”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet”. De
förhållningssätt som ska prägla arbetet enligt visionen är lyssna, lära och leda.
Strategin tar även sin utgångspunkt i ytterligare ett antal kommunala styrdokument och rapporter.
Det kulturpolitiska programmet för Lunds kommun har som en prioritering att kommunen ska
”utveckla en infrastruktur för att attrahera, planera och genomföra nationella och internationella
kulturevenemang på ett genomtänkt och professionellt sätt.” Det idrottspolitiska programmet har
som en av målsättningarna att det i Lund ska ”finnas en tydlig strategi för arrangemang och
evenemang för att stärka kommunens varumärke och attraktionskraft.” Torgstrategin för Lunds
kommun beskriver torgens roll som arena och vikten av att det offentliga rummet är flexibelt och
genom stödjande infrastruktur skapar förutsättningar för evenemang, samt att evenemang som hålls
i staden gärna får göra avtryck i det offentliga rummet och därigenom bidra till en levande
stadskärna. Evenemangs- och mötesstrategin har också tagit avstamp i Lunds kommuns
översiktsplan, samt i rapporten ”Co-creating Lund. Attraktivitet i det 21:a århundradets globala
ekonomi.”.

2. Omvärlds- och närvärldsfaktorer
Omvärldsfaktorer
Evenemangs- och mötesstrategin tar även sin utgångspunkt i vad som händer i omvärlden. Följande
omvärldsfaktorer bedöms vara särskilt viktiga att förhålla sig till:








Evenemang och möten är ett dynamiskt och snabbt växande område såväl nationellt som
globalt i syfte att öka attraktionskraften för en plats. När konkurrensen om de stora
evenemangen och mötena ökar blir det strategiska arbetet med att skapa goda
förutsättningar för dessa viktigare och viktigare lokalt, regionalt och nationellt.
I den samlade politik för hållbar turism och växande besöksnäring som regeringen föreslagit
lyfts hållbarhetsdimensionen fram som ett område för Sverige att positionera sig genom, inte
minst inom evenemang och möten.
En annan aspekt som regeringens samlade politik för hållbar turism och växande
besöksnäring lyfter fram är innovation och utvecklingsarbete, som beskrivs som ”helt
nödvändigt för att bemöta turismens och besöksnäringens potential, tillväxt och
utmaningar”, inte minst i ett hållbarhetsperspektiv, och där innovation och
kunskapsutveckling inom stora evenemang och möten är en viktig del.
Event in Skåne, Region Skånes officiella bolag för eventmarknadsföring har som vision att
Skåne ska bli en av Nordeuropas ledande eventregioner.

Närvärldsfaktorer
Det finns också lokala faktorer som kännetecknar och påverkar evenemangs- och mötessektorn i
Lund och som ligger till grund för den strategiska inriktningen:





















Genom sitt läge i Öresundsregionen med sin närhet till Köpenhamn och Kastrup är
förutsättningarna mycket goda för Lund att attrahera publik och deltagare till evenemang
och möten.
Lunds aktiva föreningsliv och studentliv bildar jordmån för en rik evenemangsflora som
karaktäriseras av en mångfald av nischade evenemang med hög kvalitet som växt upp och
utvecklats naturligt i Lund.
Med sin kompakta medeltida stadskärna med många kulturmiljöer och en mångfald av små
och medelstora evenemangslokaler är Lund mycket väl lämpat till exempel som festivalstad.
Strukturen i stadskärnan erbjuder en variation av torg och andra offentliga miljöer som har
potential att i större utsträckning användas som evenemangsplatser. Detta gäller även torg
och parker i övriga stads- och kommundelar.
Det byggs som aldrig förr i Lund och pågående stora stadsbyggnadsprojekt medför att nya
offentliga miljöer tillkommer. Genom att tidigt planera för nödvändig infrastruktur kan
platser förberedas för evenemang.
Lund är en attraktiv mötesdestination och är årligen värd för en mängd internationella och
nationella möten. Den största anledningen till framgången är att Lund har ett universitet i
världsklass.
I Lund finns det idag c:a 50 mötesanläggningar som har maxkapacitet för mellan 10 och 750
personer. Därtill finns Sparbanken Skåne Arena som kan arrangera både större möten och
evenemang.
Tre nya eller nygamla evenemangs- och möteslokaler med större kapacitet och ambitioner är
planerade de närmaste åren: en renovering och utveckling av Stadshallen, det centralt
belägna Mötesforum för större möten och evenemang, samt The Loop, placerad på
Brunnshög i nordöstra Lund, som också är ämnad för både evenemang och möten.
I Lund finns det idag ett 20-tal hotell med c:a 1 500 gästrum. Genom nybyggnad och
tillbyggnad beräknas antalet gästrum öka till c:a 2 000 under de närmaste tre åren.
I Lund finns en unik tradition av vetenskap, forskning och innovation genom universitetet och
starka innovationsmiljöer. Med de nya forskningsanläggningarna ESS och MAX IV kommer
Lund som kunskaps- och innovationscentrum få ytterligare internationell tyngd.
Lund är en ledande kommun såväl nationellt som internationellt vad gäller hållbarhetsarbete.

3. Strategisk inriktning
Ett ekosystem för evenemang och möten
Det är vanligt att beskriva evenemangs- och mötesområdet med hjälp av en pyramid i vilken botten
utgörs av mindre lokala evenemang och möten och toppen består av större nationella och
internationella. Denna beskrivning kan lätt ge upphov till en både stelbent och hierarkisk bild av
området. I stället för en pyramid beskrivs evenemangs- och mötesområdet i denna strategi som ett
ekosystem. Tidigare har begreppet ekosystem i överförd betydelse bland annat använts för att
beskriva kulturlivet i en kommun eller region. På senare tid har också begreppet ekosystem börjat
användas för att beskriva våra innovationssystem. Rapporten ”Co-creating Lund. Attraktivitet i det
21:a århundradets globala ekonomi.”, talar till exempel om Lunds ekosystem för innovation.

I ett ekosystem samspelar organismer med varandra och med omgivningen utifrån platsens specifika
livsvillkor. I Lunds ekosystem för evenemang och möten samspelar olika aktörer av olika storlek med
varandra utifrån de specifika förutsättningar som Lund har. Ur den bördiga jordmån som finns i Lund
som bland annat består av föreningsliv, studentliv, näringsliv, studieförbund, samfund, universitet
och kommun har en rik flora av evenemang och möten växt fram och utvecklats, särskilt inom vissa
områden som till exempel körsång, humor, ridsport, basket och handboll eller akademiska discipliner
som teknik och medicin. Flera av dessa evenemang och möten har potential att växa och utvecklas
ytterligare, dels genom stimulans från en evenemangs- och mötesstrategi och dels genom stimulans
från större evenemang och möten som kan förläggas i Lund genom ett strategiskt arbete.
Stora evenemang och möten som förläggs i Lund bland annat genom ett aktivt värvningsarbete har
större förutsättningar att landa och förankras i Lund om det finns en god jordmån i form av en
mångfald av aktörer, en intresserad och engagerad publik och lämpliga lokaler och arenor inom
området. Genom att skapa inspiration och genom kunskapsöverföring kan dessutom de större
evenemangen och mötena ge tillbaka värdefulla spinoffeffekter till Lunds ekosystem för evenemang
och möten. Lunds ekosystem för evenemang och möten har också en stor potential att i högre grad
än idag såväl komplettera, profilera sig i som samverka med det omgivande regionala ekosystemet.

Övergripande målsättning och förhållningssätt
Lund ska genom att främja hållbara och innovativa evenemang och möten bidra till att skapa
upplevelser och kunskap för boende och tillresta, öka antalet besökare och stärka bilden av Lund som
en attraktiv plats.
För att uppnå denna målsättning ska Lund inte vara störst, bäst och vackrast, utan genom att lyssna,
lära och leda ska Lund vara snabbast, smartast och smidigast i sitt arbete med evenemang och
möten.

Kriterier för evenemang och möten i Lund
Minst fem av nedanstående sju kriterier ska uppfyllas för att ett arbete med att värva eller utveckla
evenemanget eller mötet ska kunna inledas. Graden av uppfyllelse utgör sedan insatsens storlek.
Publika arrangemang som inte uppfyller kriterierna kan söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden.
Skapa högklassiga upplevelser eller förmedla kunskap eller forskning av hög kvalitet. De
upplevelser som skapas eller den kunskap som förmedlas vid evenemang och möten utgör deras
primära värde eller egenvärde. Kvaliteten på evenemangen och mötena är därför ett viktigt
urvalskriterium.
Skapa betydande turistekonomiska effekter för Lund, jämnt fördelat under årets och veckans
dagar. De turistekonomiska effekterna av ett evenemang eller möte är ett viktigt mervärde som
utgörs av de pengar som tillresta spenderar på till exempel logi, transport, mat och dryck, shopping
och nöjen i samband med dem och som tillfaller platsen i form av intäkter och sysselsättning. De
turistekonomiska effekterna går att mäta i enskilda undersökningar genom en turistekonomisk
modell. Evenemang och möten som är jämnt fördelade under årets och veckans dagar skapar också
större turistekonomiska effekter då hotellens och arenornas kapacitet kan utnyttjas till fullo.

Skapa positiv medieexponering med högt PR-värde för Lund. Genom en positiv medieexponering
skapar evenemang och möten ytterligare mervärden, dels i form av att bilden av Lund förknippas
med någonting positivt för omvärlden, men också i form av stolthet hos lundaborna själva. Det går
även att mäta medieexponeringen för ett evenemang eller ett möte och dess PR-värde genom att
göra en medieanalys.
Stärka Lunds platsvarumärke. Ett starkt platsvarumärke attraherar talang och kapital, vilket går hand
i hand med evenemangs- och mötesstrategins syfte. Evenemang och möten kan också spela en viktig
roll för att marknadsföra, forma och utveckla platsen Lund, dels genom positiv medieexponering men
framförallt genom den upplevelse av Lund som mötenas och evenemangens deltagare och publik bär
med sig efteråt och den puls som skapas i Lund av dem.
Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet för Lund. Hållbarhet är ett prioriterat område
och ett profilområde både inom den föreslagna nationella turism- och besöksnäringspolitiken och
generellt i Lunds kommun. Därför är också hållbarhet ett viktigt mervärde och urvalskriterium för
evenemang och möten i Lund. Ett ekologiskt hållbart evenemang eller möte strävar efter minsta
möjliga klimatpåverkan. Socialt hållbara evenemang och möten kan till exempel vara hälsofrämjande,
arbeta med delaktighet och inflytande eller sträva efter att alla har lika möjligheter att besöka eller
delta. Ett ekonomiskt hållbart evenemang eller möte är realistiskt budgeterat med en bred
finansiering, arbetar utifrån långsiktig lönsamhet och utveckling och ser till att infrastrukturella
investeringar som krävs kommer Lund långsiktigt till godo.
Bidra till innovation och kunskapsutveckling. Innovation och kunskapsutveckling är också både ett
prioriterat område för den föreslagna nationella turism- och besöksnäringen och ett område där
Lund har en stark tradition. Att hitta nya innovativa lösningar, både inom evenemangs- och
mötesområdet och i allmänhet, är därför också ett prioriterat urvalskriterium. Genom att till exempel
skapa olika forum för lärprocesser kan dessutom innovativa lösningar delas och vidareutvecklas
bland de olika aktörerna inom ekosystemet för evenemang och möten i Lund.
Samspela väl i ekosystemet för evenemang och möten i Lund. Lunds ekosystem för evenemang och
möten består av en mångfald olika aktörer av olika storlek som samspelar med varandra och
omgivningen. Evenemang och möten som kan samspela väl med de olika aktörerna och omgivningen
har större förutsättningar att lyckas, utvecklas långsiktigt och ge tillbaka till sina samspelare och
därigenom skapa de egenvärden och mervärden som de ger upphov till.

4. Genomförande
Ansvar för genomförandet
Lunds kommuns mötes- och evenemangsorganisation bedömer och beslutar om vilka evenemang
och möten som ska prioriteras utifrån urvalskriterierna. Dels handlar det om att värva stora och
angelägna nationella eller internationella evenemang och möten och dels handlar det om att
utveckla befintliga eller nya evenemang och möten genom stöd och bidrag. Till sin hjälp har
organisationen ett evenemangsråd med representanter från förvaltningar och andra aktörer där
ärendena bereds inför beslut. Organisationen ansvarar också för att














vara portal vid förfrågningar och upparbeta en struktur enligt principen ”en väg in”
skapa attraktiva hjälpstrukturer för arrangörer som underlättar för genomförande
ge konsultativt stöd till arrangörer
delta i regional samverkan och samordna nätverk för innovation och kunskapsutveckling för
evenemangs- och mötesaktörer i kommunen
verka för samordning mellan arrangörer och händelser
identifiera investeringsbehov av infrastruktur (t ex citydressing och infotavlor) och vara aktiv
part i lokal- och spelplatsutveckling, inte minst kring nya anläggningar som The Loop,
Stadshallen och Mötesforum
ta fram principer för partnerskap och sponsring liksom principer för interna och externa
insatser och beställningar
söka extern finansiering
följa upp och utvärdera de evenemang och möten som värvas, skapas eller utvecklas med
hjälp av bland annat turistekonomiska undersökningar, medieanalyser, mätning av antalet
gästnätter, samt andra brukar- och medborgarundersökningar
ta fram en handlingsplan med konkreta insatser och målsättningar.

Handlingsplan
Evenemangs- och mötesstrategin anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet med
evenemang och möten i Lunds kommun. Utifrån strategin ska en handlingsplan tas fram som gäller
för en begränsad period. Handlingsplanen är mer konkret till sin karaktär och ska innehålla
beskrivningar av de insatser som förutses leda till att programmets utvecklingsambitioner uppnås.
Den ska som minst svara på






vad som ska göras
vem som ansvarar för genomförandet
hur det bidrar till att uppfylla evenemangs- och mötesstrategins intentioner
när det ska vara gjort
vem som ansvarar för uppföljning och eventuell revidering.

Uppföljning
Att arbetet som sker följer strategins intentioner säkerställs genom uppföljning av handlingsplanen
när dess tidsperiod löpt ut.

Aktualitetsprövning och revidering
Evenemangs- och mötesstrategin beskriver den strategiska inriktningen för området från och med
2019. Samhällsutvecklingen, såsom förändringar i kommunens befolkningssammansättning och den
tekniska utvecklingen, går snabbt. En aktualitetsprövning av strategin görs vid behov, antingen på
initiativ från kommunstyrelsen eller från kommunens ledningsgrupp. En aktualitetsprövning betyder
inte att dokumentet per automatik måste göras om. Om strategins intentioner fortfarande bedöms
vara relevanta och den uppfyller sitt syfte som strategiskt styrdokument kan det fortsätta att gälla,
men ändå ha varit föremål för en översyn.

Socialförvaltningen
Resurs och Utveckling

Tjänsteskrivelse
2018-12-03
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Maria Berséus
046-359 47 57

Socialnämnden

maria.berseus@lund.se

Socialnämndens beställning av bostäder till
nyanlända enligt bosättningslagen för 2019
Dnr SO 2018/0171

Sammanfattning
Ansvaret för att beställa bostäder för nyanlända utifrån
bosättningslagen ligger kvar hos socialnämnden i enlighet med
kommunens rutiner gällande ansvarsfördelning som gjordes när
bostadsorganisationen bildades.
Beställningen innebär inget ekonomiskt åtagande för socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens tjänsteskrivelse den 3 december 2018 (denna
skrivelse).

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte relevant då det är en
administrativ beställning..

Ärendet
Bostäder till nyanlända utifrån bosättningslagen.
Bostadsorganisationen inom serviceförvaltningen ansvarar för
anvisningar av nyanlända vuxna och familjer från Migrationsverket
och bosättning av dessa genom bland annat samarbete med LKF och
andra hyresvärdar. Ansvaret för att beställa bostäder för nyanlända
utifrån bosättningslagen ligger kvar hos socialnämnden i enlighet
med kommunens rutiner gällande ansvarsfördelning som gjordes
när bostadsorganisationen bildades.
Under 2018 har det skett en förändring från i huvudsak
ensamkommande män till större familjer med många barn.
Länsstyrelsens beräkning av 2019 års kommuntal uppgår till 213
personer. Utifrån detta behov har en omvandling till bostäder gjorts
utifrån tidigare års erfarenheter gällande hushållens storlek vilket
gör att behovet i nuläget uppskattas till 50 bostäder.

Postadress

Box 1255
221 05 LUND

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

socialforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-12-03
Beställningen innebär inget ekonomiskt åtagande för socialnämnden.

Socialförvaltningens förslag till beslut
att

översända socialförvaltningens tjänsteskrivelse från den 3
december 2018 som beställning av bostäder för 2019 enligt
bosättningslagen till kommunstyrelsen för vidare befordran till
servicenämnden.

Annika Pettersson
Socialdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningen

Johan Larsson Boström
Utvecklingschef
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Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Resurs och utveckling

2018-12-04

Johan Larsson Boström

Diarienummer

SO 2018/0167

Socialnämnden

046-359 59 35

Johan.larssonbostrom@lund.se

Förlängning av idéburet offentligt partnerskap
gällande främjande av ömsesidig integration för
nyanlända vuxna och etablerade med Kompis
Sverige
Sammanfattning

Den 6 april 2016, § 125 fattade kommunstyrelsen beslut att överföra
finansiering för integrationsanslaget till socialnämnden i syfte att
finansiera Idéburet offentligt partnerskap mellan kommunen och
föreningar för att öka integration och inkludering.
Kommunfullmäktige fastslog den ekonomiska ramen vid deras möte
i 15-16 juni 2016, § 143. Socialnämnden fattade beslut att teckna en
överenskommelse med föreningen Kompis Sverige i februari 2017.
Denna överenskommelse föreslås att förlängas till halvårsskiftet
2019.
Syftet med överenskommelsen är att förbättra förutsättningarna till
integration och ett socialt nätverk på individnivå vilket bidrar till ett
socialt hållbart samhälle. Verksamheten innebär att nyanlända får
bättre förutsättningar att få tillgång till aktiviteter och vänskap som
underlättar förståelsen för svenska samhället och arbetsmarknaden
samt svenska språket, viktiga steg på vägen till arbete och vidare
studier. För de etablerade svenskarna innebär ett deltagande en
tillgång till en mötesplats som annars inte funnits, samt ett
underlättande för ökad förståelse och kunskap om andra kulturer.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2018 dnr xxxx.
Socialförvaltningens förslag till Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap gällande främjande av ömsesidig integration
för nyanlända vuxna och etablerade mellan Socialförvaltningen i Lund
och Kompis Sverige, den 4 december 2018.

Postadress

Box 1255
221 05 LUND

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

socialforvaltningen@lund.se
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Tjänsteskrivelse
2018-12-04

Barnets bästa

Diarienummer

SO 2018/0167

Ärendet berör inte direkt barn eftersom målgruppen är vuxna
personer över 18 år.

Ärendet

Föreningen Kompis Sverige har under 2017-2018 bedrivit
verksamhet inom Lund genom ett idéburet offentligt partnerskap.
Verksamheten som bedrivs genom särskild metodik bygger på att
sammanföra etablerade och nya svenskar. De nyanlända vill många
gånger ha en svensk vän för att snabbare lära sig svenska och förstå
det svenska samhället. Etablerade vill ofta få möjligheten att umgås
med en person från en annan bakgrund och kultur. Kompis Sveriges
metodik bygger på den enskildes intressen, livssituation och
personlighet och är en viktig del för att kompisrelationerna ska
fungera väl redan från början. Kompisrelationerna möjliggör ett
ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer
och bryter fördomar. Genom att skapa vänskapsrelationer på
individnivå förbättras förutsättningar för integration och etablering
samt stärkande av sociala nätverk som bidrar till ett socialt hållbart
samhälle.
Kommunen kan inte själv bedriva en verksamhet som syftar till att
skapa stärkta sociala nätverk på individnivå men kan stödja
föreningen ekonomiskt. Kompis Sverige i Lund har en särställning
genom dess erfarenhetsmässigt vunna kunskap om målgruppen i
denna överenskommelse och har därigenom möjlighet att uppfylla
intentionerna i politiskt fattade beslut.

Socialförvaltningen bedömer att Kompis Sveriges verksamhet är unik i
sitt slag utifrån överenskommelsen målgrupp. Särskilt med beaktande av
att närhetsprincipen är av avgörande betydelse för vänskapsrelationernas
genomförande. Uppdragsgivaren har, med utgångspunkt från sin
lokalkännedom, funnit att det inte finns någon alternativ aktör som kan
tillhandahålla de tilltänkta aktiviteterna för den specifika målgruppen
med motsvarande kvalitetsinnehåll inom kommunens närområde.
Kompis Sverige har en unik och stor tillgång till ideellt engagerade
krafter i sin organisation och dokumenterad erfarenhet av insatser med
goda resultat.
Idéburet Offentligt Partnerskap kommer att tillämpas på grund av
följande skäl:
• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna ideella
organisationen Kompis Sverige.
• Verksamheten är ett led i att förverkliga en politisk beslutad plan,
där de idéburna organisationer insatser är viktiga.
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Verksamheten kan inte ses som en del av det normerade
föreningsbidraget.
Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda
inom det här området.
Båda parter är med och finansierar verksamheten (via pengar eller
andra insatser).
Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.
Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i
samhället.
Varken den offentliga organisationen eller den idéburna
organisationen vill göra den idéburna organisationen till
underleverantör, utan istället en fortsatt fri och självständig aktör.
Socialförvaltningen riktlinjer för idéburet offentligt
partnerskap har följts.

Den föreslagna förlängningen på överenskommelsen omfattar en
finansiering på 125 000 kr och föreslås gälla till och med 2019-0630.

Under vintern 2019 ska kommunen föreslå till vilken inriktning de
avsatta medlen gällande integration och inkludering ska användas,
vilket är anledningen till den korta förlängningen.

Redovisning av verksamheten

Socialförvaltningen och föreningen följer upp verksamheten två till
tre gånger per år samt vid behov. Vid senaste uppföljningen i
september var redovisningen enligt nedan:

Kompis Sverige i Lund genomförs av lokal projektledare tillsammans
med två aktiva volontärteam som hjälper till med
kompismatchningar och aktiviteter. Under 2017 fick 60 nya svenskar
i Lund en etablerad svensk kompis via Kompis Sverige (mål är 50)
och under 2018 drygt 50. Fortfarande väntar 76 nya svenskar på
matchning. Bland de nyanlända är det övervägande unga män som
står på väntelistan för kompisar. Kompis Sverige i Lund har under
2018 gjort en riktad satsning på SFI (Svenska för invandrare) för att
nå fler nyanlända kvinnor.
Bland de etablerade svenskar som önskar en kompis dominerar
kvinnor. Kompis Sverige upplever att intresset bland lundaborna
minskat. Under 2018 har man därför behövt göra extra satsningar
och ett aktivt sökande för att värva etablerade, något som inte
behövts tidigare.
De nya svenskarna kommer från 23 olika länder. De vanligaste
ursprungsländerna är Syrien, Afghanistan och Kina. Det är fler
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kvinnor (drygt 60 procent) än män och de flesta är över 30 år (63
procent).

Kompis Sverige följer upp verksamheten via en enkät varje år. Enligt
denna (2017 års enkät) är de vanligaste aktiviteterna att träffas och
fika, vara hemma hos varandra, prata om skola och jobb och gå
tillsammans på sociala aktiviteter. Kompis Sverige ordnar också ett
stort antal gemensamma aktiviteter som är öppna för alla kompisar.
Det har bland annat varit teater på Stenkrossen och Lunds
Stadsteater, handbollsmatch med LUGI, konserter på Mejeriet,
sommarfest med EOS och kubb i Stadsparken. De gemensamma
aktiviteterna är väl besökta och mycket populära.
Målen för Kompis Sverige handlar om att utveckla språk, relationer
och utbyte. Vad gäller språk säger 88 procent att de blivit bättre på
svenska och drygt 40 procent tycker att de fått fler svenska vänner
genom Kompis Sverige. Vad gäller deltagarnas utveckling mot målet
utbyte säger 91 procent att de fått bättre förståelse för det svenska
samhället och 91 procent att de besökt platser de aldrig varit på
förut.

Kompis Sverige har också byggt på sitt samarbete med andra ideella
organisationer i Lund som arbetar med integration och ingår nu i en
samverkansgrupp där EOS varit drivande.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

ge socialdirektören i uppdrag att teckna Överenskommelse om
Idéburet Offentligt Partnerskap gällande främjande av ömsesidig
integration för nyanlända vuxna och etablerade mellan
Socialförvaltningen i Lund och Kompis Sverige, den 4 december
2018 för socialförvaltningen.

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslut expedieras till:
Akten
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4 december 2018

Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap
– gällande främjande av ömsesidig integration för nyanlända vuxna och
etablerade mellan Socialförvaltningen i Lund och Kompis Sverige

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap
Bakgrund
Från den 1 mars 2016 gäller den så kallade Bosättningslagen (Lagen om mottagande av vissa
nyanlända för bosättning 2016:38) som innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning
ta emot en nyanländ flykting för bosättning i kommunen. Syftet med lagen är att åstadkomma
en jämnare fördelning av mottagandet bland landets kommuner. Lagen ska säkerställa att
nyanlända som beviljats uppehållstillstånd snabbt kan påbörja sin etablering på
arbetsmarknaden och i samhällslivet.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-06, § 125 att integrationsanslaget överförs till
socialnämnden för att finansiera Idéburet offentligt partnerskap mellan kommunen och
föreningar för att öka integration och inkludering.
Civilsamhället i Lund har under de senaste åren genomfört väldigt många aktiviteter och
projekt som är inom området för integration och inkludering.
Föreningen Kompis Sverige har under 2017-2018 bedrivit verksamhet inom Lund genom ett
idéburet offentligt partnerskap. Verksamheten som bedrivs genom särskild metodik bygger
på att sammanföra etablerade och nya svenskar. De nyanlända vill många gånger ha en svensk
vän för att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska samhället. Etablerade vill ofta få
möjligheten att umgås med en person från en annan bakgrund och kultur. Kompis Sveriges
metodik bygger på den enskildes intressen, livssituation och personlighet och är en viktig del
för att kompisrelationerna ska fungera väl redan från början. Kompisrelationerna möjliggör ett
ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar. Genom
att skapa vänskapsrelationer på individnivå förbättras förutsättningar för integration och
etablering samt stärkande av sociala nätverk som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.
När en offentlig instans och en idéburen organisation ingår ett idéburet offentligt partnerskap
(IOP) stärks samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Detta stärker demokratin
och delaktigheten ökar. Utöver den särskilda samhällsutmaning som överenskommelsen avser
är det ett utvecklande av en form av samarbete mellan ideell sektor och Socialförvaltningen i
Lund.

Värdegrund för partnerskapet
Ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) ska bygga på respekt för varandras olika roller och
förutsättningar. Öppenhet och dialog ska råda vilken ska kännetecknas av ömsesidig tillit,
lyhördhet och förståelse. Även långsiktighet, transparens och acceptans för kritik är centrala i
partnerskapet. Vidare bygger överenskommelsen på varsam och respektfull hantering av de
offentliga medel som möjliggör verksamheten inom partnerskapet.
Kompis Sveriges verksamhet vilar på fem grundprinciper:
•
•

Frivillighet: Verksamheten bygger på frivilligt deltagande och villkoras inte på något
sätt till försörjning eller del av insats hos myndighet. Att matchas med en kompis ska
betraktas som ett attraktivt erbjudande, för såväl nyanländ som etablerad.
Ömsesidighet: Kompis Sverige arbetar efter idén om tvåvägsintegration, ett begrepp
som kan vara synonymt med individers jämlikhet och ömsesidiga behov av
integration. Verksamheten ser värdet i att båda grupper möts på jämlika villkor i en
ömsesidig vilja att lära kära varandra och få ett utbyte av varandra. Visionen är att

•
•
•
•

skapa jämlika vänskapsrelationer där deltagarnas mål uppnås naturligt. Genom att
belysa och ta hänsyn till kvinnors och mäns olika livsvillkor skapar vi en jämställd
verksamhet.
Individfokus: verksamheten fokuserar på arbete med integration på individnivå,
genom mötet mellan två människor
Kontinuitet: Kompisparen åtar sig att träffas minst 6 h/ månad
Långsiktighet: Kompisparen åtar sig att träffas under minst 6 månader.
Kvalitet: ett starkt fokus på måluppfyllelse. Det innebär att det är uppnådda effekter
hos medborgarna som är vägledande för allt vi gör. Verksamheten kvalitetssäkras
genom regelbunden resultatmätning mot uppsatta mål.

Syftet med partnerskapet och verksamheten
I Lund bor invånare som en gång lämnat sina tidigare nätverk av familj, vänner och
arbetskontakter och startat om sitt liv i Sverige utan naturliga ingångar till det nya samhället.
Det innebär att många av invånarna inte har tillträde till arbetsmarknaden och samhället på
samma villkor som majoritetsbefolkningen.
Kompis Sverige verkar för att sudda ut gränserna mellan nya och etablerade svenskar genom
att sänka de sociala barriärerna mellan dessa grupper. Genom att nya och etablerade svenskar
möts på ett jämlikt sätt och skapar personliga relationer bryts många av de sociala barriärer
som idag existerar grupperna emellan. Kompis Sverige erbjuder deltagarna både en personlig
kompismatchning samt tillgång till ett bredare nätverk genom verksamhetens sociala och
kostnadsfria aktiviteter.
För nya svenskar innebär ett deltagande i verksamheten en möjlighet att få tillgång till
aktiviteter och vänskap som underlättar förståelsen för svenska samhället och
arbetsmarknaden samt svenska språket, viktiga steg på vägen till arbete och vidare studier.
För de etablerade svenskarna innebär ett deltagande en tillgång till en mötesplats som annars
inte funnits, samt ett underlättande för ökad förståelse och kunskap om andra kulturer.
Sammantaget bidrar verksamheten relationer till ömsesidig integration samt stärkta sociala
nätverk som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

Mål
Mål med insatsen är att målgruppen ska:
1.
2.
3.
4.

Bygga relationer och kontaktnät
Få ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte
Känna tillhörighet med varandra och samhället
Få ökade kunskaper i det svenska språket

I förlängningen främjar verksamheten genom arbete mot dessa mål nyanlända personers
möjligheter att gå till arbete eller vidare studier.
För att uppnå målen kommer följande insatser göras:
•
•

Sammanlagt matchas minst 25 par för halvåret 2019. Kompisrelationerna har en
varaktighet om minst 6 månader.
Kompis Sverige genomför sociala aktiviteter för målgruppen.

Kompis Sverige ansvarar för resultatmätningar för att mäta programmets effekt. Dessa är
baserade på att deltagarna självskattar egna förmågor och beteenden kopplat till
verksamhetens fyra mål; relationer, utbyte, tillhörighet, kunskaper i det svenska språket, samt
ökad kunskap om arbetsmarknad, som en följd av projektet. Självskattningen görs direkt vid
programstart samt vid programmets slut efter sex månader.
Målgrupp
Direkt målgrupp: nyanlända
Den huvudsakliga målgruppen för Överenskommelsen är nyanlända kvinnor och män över 18
år bosatta i Lunds kommun.
Indirekt målgrupp: etablerade
Etablerade vuxna kvinnor och män bosatta i Lunds kommun eller närliggande kommuner är
en indirekt målgrupp som påverkas av, men omfattas inte av överenskommelsen Den
etablerade personen behärskar det svenska språket obehindrat och har en god kännedom om
Lund och det svenska samhället.
För att delta i Kompis Sverige måste man dela Kompis Sveriges värderingar.

Partners
Detta IOP är upprättat mellan:
Offentlig part: Socialförvaltningen i Lund
Ideell icke vinstdrivande part: Kompis Sverige.
Alla organisationer som efter gemensamt beslut inom partnerskapet medverkar med insatser
som bedömts relevanta och möjliga att genomföra inom ramen för denna samverkansform är
icke vinstdrivande, politiskt obundna och arbetar utifrån alla människors lika värde. Deras
arbete utgör såväl ett mervärde för de människor de möter som ett komplement till
kommunens verksamheter genom en form som de offentliga aktörerna inte kan erbjuda.

Parternas inbördes relation
Undertecknande parter i denna överenskommelse betraktas som självständiga och jämbördiga
aktörer. Varje parts integritet och oberoende ska respekteras. Parterna ansvarar var för sig för
sin insats i arbetet och varje parts särart och mervärde ses som en tillgång för partnerskapet.

Överenskommelsens form och utgångspunkt
Varje ingående part i överenskommelsen ska följa de beslut som kommunfullmäktige i Lund
eller annan myndighet fattar som har påverkan på verksamhet och målgrupp utifrån
kommunfullmäktiges budget.
De ingående parterna i överenskommelsen förbinder sig att följa tillämpliga lagar,
författningar samt normer och föreskrifter som utfärdats av statliga och kommunala
myndigheter och verk för målgruppen och inom den verksamhet som regleras av
överenskommelsen. Kompis Sverige är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är
ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal.

De ingående parterna i överenskommelsen ska i de situationer som är lämpliga, beskriva att
verksamheten och de insatser som utförs, sker som ett Idéburet Offentligt Partnerskap
parterna emellan.
Överenskommelsen reglerar syfte och värdegrund för arbetet med målgruppen samt de
ingående parternas specifika insatser formulerade i text nedan. Insatserna kan vid behov och
över tid förändras, vilket ska ske i första hand genom dialog. Vid förändringar som har
påverkan på syfte och värdegrund ska överenskommelsen omförhandlas.
Socialförvaltningen bedömer att Kompis Sveriges verksamhet är unik i sitt slag utifrån
överenskommelsen målgrupp. Särskilt med beaktande av att närhetsprincipen är av avgörande
betydelse för partnerskapets genomförande. Uppdragsgivaren har, med utgångspunkt från sin
lokalkännedom, funnit att det inte finns någon alternativ aktör som kan tillhandahålla de
tilltänkta aktiviteterna för den specifika målgruppen med motsvarande kvalitetsinnehåll inom
kommunens närområde. Kompis Sverige har en unik och stor tillgång till ideellt engagerade
krafter i sin organisation och dokumenterad erfarenhet av insatser med goda resultat.
Idéburet Offentligt Partnerskap kommer att tillämpas på grund av följande skäl:
• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna ideella organisationen Kompis
Sverige.
• Verksamheten är ett led i att förverkliga en politisk beslutad plan, där de idéburna
organisationer insatser är viktiga.
• Verksamheten kan inte ses som en del av det normerade föreningsbidraget.
• Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda inom det här området.
• Båda parter är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser).
• Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.
• Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
• Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den
idéburna organisationen till underleverantör, utan istället en fortsatt fri och
självständig aktör.
De ingående parterna i överenskommelsen ska i de situationer som är lämpliga, beskriva att
verksamheten och de insatser som utförs, sker som ett Idéburet Offentligt Partnerskap
parterna emellan.

Parternas respektive insatser
Kompis Sverige

•
•
•

Sammanföra minst 25 kompisrelationer för första halvåret 2019 som sammanförs i
enlighet med Kompis Sveriges metodik vars syfte är att skapa goda relationer.
Erbjuda aktiviteter för målgruppen under den tid överenskommelsen omfattar.
Medverka i styrgrupp samt i andra förekommande möten mellan ideell sektor och
Socialförvaltningen i Lund/annan förvaltning i Lund som syftar till att främja
integration.

Socialförvaltningen i Lund

Socialförvaltningen i Lund har följande del i överenskommelsen
•

Socialförvaltningen ska bidra till överenskommelsen med finansiering, se Ekonomi

•
•

Socialförvaltningen ska bistå Kompis Sverige gällande kontakter med andra delar av
Lunds kommun som avser att bidra till integration i samhället.
Socialförvaltningen ska samordna och arrangera styrgruppsträffar med Kompis
Sverige samt andra föreningar inom den ideella sektorn som bedriver verksamhet mot
andra målgrupper inom området där syftet är att främja ömsesidig integration.

Styrning och uppföljning av överenskommelsen

Styrgrupp utgörs av de ansvariga företrädarna för parterna.
Styrgruppens uppdrag:
•
•
•

•

Ansvarar för att den gemensamma målsättningen och intentionen i den ingångna
överenskommelsen följs.
Följa upp att varje ingående part bär ansvaret för sin del av insatserna i enlighet med
ovan.
Styrgruppen följer upp verksamheten via verksamhetsrapporter vid minst två (2)
tillfällen till 2019-06-30. Styrgruppen ska sammanträda en gång per halvår och
socialförvaltningen ansvarar för kallelse och dokumentation av styrgruppens
sammanträde.
Vid beslut om förändringar och korrigeringar av insatser eftersträvas att beslut fattas i
konsensus

Varje part i partnerskapet ska vid periodens slut lämna en rapport med de erfarenheter de
tillgodogjort sig. Avsikten är att sammanställningen ska täcka in varje verksamhet specifikt.
Sammanställningen utgör även underlag för ekonomisk uppföljning och granskning.
Granskningen är kopplad till varje parts särskilda insatser och uppföljning sker och
sammanställs av socialförvaltningen.

Kontaktpersoner
Socialförvaltningen: Pia Forsberg, pia.forsberg@lund.se
Kompis Sverige: Linnea Håkansson, Linnea.hakansson@kompissverige.se

Period för överenskommelse
Det Idéburna Offentliga Partnerskapet gäller från 2019-01-01 till 2019-06-30.
Parterna har för avsikt att senast 2019-02-15 göra en översyn om Överenskommelsen ska få en
fortsättning eller inte. Vid detta tillfälle ska socialförvaltningen pröva om en fortsättning ska
aktualiseras i samma eller annan inriktning.

Ekonomi
Verksamheten som omfattas av det Idéburna Offentliga Partnerskapet finansieras av
Socialförvaltningen med 125 000 kr per kalenderår och ska omfatta minst 25 kompispar per
år.
Utöver denna finansiering erbjuder den Kompis Sverige resurser i form av frivilligt arbete.

Ekonomiska villkor och fakturering
Socialförvaltning del av finansieringen betalas ut vid ett (1) tillfällen per år. Kompis Sverige
ska följa fakturering enligt särskild rutin.

Omförhandling, hävningsrätt samt tvist
Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna medverka i en
dialog innan förändringar genomförs. Förändringarna ska förankras och beslutas av behöriga
representanter.
Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina
åtaganden, eller det råder väsentligt förändrade omständigheter så ska medverkande parter
föra en dialog om huruvida överenskommelsen kan fortsätta. I sådana fall är uppsägningstiden
3 månader.
Part kan häva denna överenskommelse om någon motpart inte fullföljer sina åtaganden och
rättelse inte sker utan dröjsmål. Vid händelse av att överenskommelsen hävs blir parten
återbetalningsskyldig för delar eller hela summan som Socialförvaltningen i Lund har betalat
ut inom ramen för denna överenskommelse.
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan parterna.

Underskrifter:
Denna överenskommelse är upprättat i likalydande exemplar där parterna tagit var sitt
original.
Lund 2018
För Socialförvaltningen

Annika Pettersson, Socialdirektör

Lund 2018För Kompis Sverige

Johan Bäckström, Verksamhetschef
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Socialnämnden
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Förlängning av idéburet offentligt partnerskap
gällande främjande av ömsesidig integration för
nyanlända familjer och ensamkommande barn och
unga med Individuell människohjälp
Sammanfattning

Den 6 april 2016, § 125 fattade kommunstyrelsen beslut att överföra
finansiering för integrationsanslaget till socialnämnden i syfte att
finansiera Idéburet offentligt partnerskap mellan kommunen och
föreningar för att öka integration och inkludering.
Kommunfullmäktige fastslog den ekonomiska ramen vid deras möte
i 15-16 juni 2016, § 143. Socialnämnden fattade beslut att teckna en
överenskommelse med föreningen Individuell människohjälp i april
2017. Denna överenskommelse föreslås att förlängas till
halvårsskiftet 2019.

Ärendet föreslår en förlängning på 6 månader av överenskommelsen
mellan Socialförvaltningen i Lund och Individuell människohjälp
(IM) som syftar till att förbättra förutsättningarna till integration och
ett socialt nätverk på individnivå för ensamkommande barn och
unga samt för nyanlända familjer, vilket bidrar till ett socialt hållbart
samhälle samt förbättra möjligheten till ett självständigt liv, genom
sin verksamhet Vänskapa.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2018.
Socialförvaltningens förslag till Överenskommelse om Idéburet
Offentligt gällande främjande av ömsesidig integration för nyanlända
familjer och ensamkommande barn och unga samt etablerade mellan
Socialförvaltningen i Lund och Individuell människohjälp, den 4
december 2018.

Postadress

Box 1255
221 05 LUND

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel
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www.lund.se

E-post
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Beslutet påverkar barn och syftar till att förbättra möjligheterna till att
utöka sitt sociala nätverk i Sverige. Barns åsikter har inhämtas genom IM
där de barn som har medverkat i Vänskapa uttryckt positiva åsikter kring
verksamheten och att förståelsen för ett liv i Sverige har ökat samt att det
varit ett bra sätt att träna språket. Medverkan i Vänskapa är helt frivilligt
för barnet. Möjlighet till att medverka i Vänskapa förstärks genom denna
överenskommelse. Barns skydd tas tillvara genom att IM inhämtar
belastnings- och misstankeregister för alla de vuxna som medverkar i
verksamheten samt att alla vänskapsrelationerna följs upp kontinuerligt.
Även kontaktpersoner på boenden medverkar initialt i kontakterna
mellan barn och familj.

Ärendet

IM har under 2016 bedrivit verksamhet inom Lund och haft ett
föreningsbidrag genom integrationsanslaget för arbetet med
Vänskapa.

I Lund bor unga ensamkommande barn och unga som lämnat sina
tidigare nätverk av familj och vänner för att startat ett liv i Sverige
utan naturliga ingångar till det nya samhället. IM bedriver idag
läxhjälpsverksamhet på flera av kommunens boenden och
därigenom har de skapat verksamheten Vänskapa där de sammanför
etablerade familjer och vuxna med ensamkommande barn och unga.
Syftet med verksamheten är att de ensamkommande barnen ska få
nya kontakter i Sverige och möta den svenska vardagen. Genom
verksamheten möjliggörs ett ömsesidigt lärande mellan etablerad
och nyanländ där olikheter berikar både grupper och individer.
Möten ska ske på ett jämlikt sätt och ska skapar personliga relationer
på ett sätt som myndigheter inte kan göra. Verksamheten kan
underlätta förståelsen för svenska samhället samt svenska språket.
I förlängningen av överenskommelsen kommer målgruppen vidgas
från enbart ensamkommande barn och unga till att även innefatta
nyanlända familjer.
Kommunen kan inte själv bedriva en verksamhet som syftar till att
skapa stärkta sociala nätverk på individnivå men kan stödja
föreningen ekonomiskt. I Lund har IM en särställning genom dess
erfarenhetsmässigt vunna kunskap om målgruppen i denna
överenskommelse och har därigenom möjlighet att uppfylla
intentionerna i politiskt fattade beslut.

Socialförvaltningen bedömer att IMs verksamhet är unik i sitt slag
utifrån överenskommelsen målgrupp. Särskilt med beaktande av att
närhetsprincipen är av avgörande betydelse för
vänskapsrelationernas genomförande. Uppdragsgivaren har, med
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utgångspunkt från sin lokalkännedom, funnit att det inte finns någon
alternativ aktör som kan tillhandahålla de tilltänkta aktiviteterna för
den specifika målgruppen med motsvarande kvalitetsinnehåll inom
kommunens närområde.
Idéburet Offentligt Partnerskap kommer att tillämpas på grund av
följande skäl:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Verksamheten sker på initiativ av den idéburna ideella
organisationen IM.
Verksamheten är ett led i att förverkliga en politisk beslutad
plan, där de idéburna organisationer insatser är viktiga.
Verksamheten kan inte ses som en del av det normerade
föreningsbidraget.
Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att
vårda inom det här området.
Båda parter är med och finansierar verksamheten (via pengar
eller andra insatser).
Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.
Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i
samhället.
Varken den offentliga organisationen eller den idéburna
organisationen vill göra den idéburna organisationen till
underleverantör, utan istället en fortsatt fri och självständig
aktör.
Socialförvaltningens riktlinjer har följts i handläggningen.

Den föreslagna överenskommelsen omfattar en årlig finansiering på
58 000 kr och föreslås gälla från 2019-01-01 till 2019-06-30.

Under vintern 2019 ska kommunen föreslå vilken inriktning de
avsatta medlen gällande integration och inkludering ska användas
vilket är anledningen till den korta förlängningen.

Redovisning av verksamheten

Socialförvaltningen och föreningen följer upp verksamheten två till
tre gånger per år samt vid behov. Vid senaste uppföljningen i
september var redovisningen enligt nedan:

Vänskapa Lund har sedan maj 2016 startat 28 relationer mellan
värdfamilj och ensamkommande barn/ungdom.18 av dessa är
fortfarande pågående och ytterligare tre har övergått till att vara
familjehem. En av ungdomarna i programmet är flicka, resten pojkar
i åldern 12-18 år. De flesta är afghaner, men några kommer från
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Syrien, Eritrea och Albanien. Ungdomarna har rekryterats via
boendepersonal, gode män eller socialsekreterare. Fortfarande
väntar ett tiotal ungdomar på att få kontakt med en etablerad svensk
familj eller person.

Utöver dessa ungdomsrelationer har som pilot sex relationer startas
med nyanlända familjer under 2018. För att underlätta för nyanlända
familjer att anmäla intresse har IM tagit fram en blankett på fyra
språk som har distribuerats till de instanser som tidigare fått annat
informationsmaterial, dvs. RådRum, Välkomsten, språkcaféer i Lund,
Arbetsförmedlingen och studieförbundet Sensus.
Utfallet av relationerna är mycket varierande. En del har haft svårt
att komma igång och en del ungdomar har hoppat av. Många
relationer fungerar bra och har blivit långvariga. I tre fall har
värdfamiljen övergått till att bli familjehem för ungdomen. De
ungdomar som valt att avbryta relationen har inte upplevt sig ha
behov av detta stöd. I ett par fall har värdfamiljen flyttat från Lund
men behållit kontakten.

Helhetsintrycket är emellertid att Vänskaparelationerna fungerar
bra, även om det är stora skillnader vad gäller hur mycket man
träffas och vad man gör när man träffas. De flesta
Vänskaparelationerna brottas med att få till frekventa möten, vilket
upplevts som tålamodsprövande. Anledningen till detta, vilket
framkommer i de uppföljningsintervjuer IM gör efter sex månader,
är framförallt konkurrerande fritidsaktiviteter samt ont om tid för
båda parter.

Vänskapa Lund har framförallt mött två stora utmaningar: dels en
svårighet att rekrytera svenska värdfamiljer, dels att kunna göra bra
matchningar. Det har visat sig svårt att hitta svenska familjer som
har ork, lust och tid att öppna sin vardag för en ensamkommande
ungdom eller en nyanländ familj. Detta trots återkommande
informationsinsatser i press, lokalradio och sociala medier. Att så
många relationer ändå har skapats får alltså ses som ett gott resultat
givet dessa svårigheter.

Det är också en svårighet att matcha nyanländ och värdperson/familj
och som i alla sociala relationer ska det finnas en ömsesidig känsla av
att vi passar för varandra.
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Att socialdirektör får i uppdrag att teckna Överenskommelse om
Idéburet Offentligt gällande främjande av ömsesidig integration för
nyanlända familjer och ensamkommande barn och unga samt
etablerade mellan Socialförvaltningen i Lund och Individuell
människohjälp, den 4 december 2018.

Annika Pettersson
socialdirektör
Beslut expedieras till:
Akten
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4 december 2018

Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap
– gällande främjande av ömsesidig integration för nyanlända familjer eller
ensamkommande barn och unga samt etablerade mellan Individuell
människohjälp och Socialförvaltningen i Lund

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-06, § 125 att integrationsanslaget överförs till
socialnämnden för att finansiera Idéburet offentligt partnerskap mellan kommunen och
föreningar för att öka integration och inkludering.
Civilsamhället i Lund har under de senaste åren genomfört väldigt många aktiviteter och
projekt gällande som är inom området för integration och inkludering.
Individuell människohjälps lokalförening (IM) har engagerat sig i kommunens boenden för
ensamkommande barn och unga. De bedriver läxhjälpsverksamhet och annat volontärarbete.
Sedan 2015 har de startat en verksamhet där de sammanför etablerade familjer, par och
ensamstående med ensamkommande barn. Verksamheten kallas för Vänskapa och det är inom
ramen för det arbetet som Lunds kommun och IM vill ha ett starkt samarbete. Under 2018 har
Vänskapa utvidgat målgruppen genom att även rikta sig till nyanlända familjer utifrån att
antalet ensamkommande barn minskat. Organisationen Individuell människohjälp har under
2017-2018 bedrivit verksamhet inom Lund genom ett idéburet offentligt partnerskap. Genom
att skapa vänskapsrelationer på individnivå förbättras förutsättningar för integration och
etablering samt stärkande av sociala nätverk som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.
När en offentlig instans och en idéburen organisation ingår ett idéburet offentligt partnerskap
(IOP) stärks samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Detta stärker demokratin
och delaktigheten ökar. Utöver den särskilda samhällsutmaning som överenskommelsen avser
är det ett utvecklande av en form av samarbete mellan ideell sektor och Socialförvaltningen i
Lund.

Värdegrund för partnerskapet
Ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) ska bygga på respekt för varandras olika roller och
förutsättningar. Öppenhet och dialog ska råda vilken ska kännetecknas av ömsesidig tillit,
lyhördhet och förståelse. Även långsiktighet, transparens och acceptans för kritik är centrala i
partnerskapet. Vidare bygger överenskommelsen på varsam och respektfull hantering av de
offentliga medel som möjliggör verksamheten inom partnerskapet.

Syftet med partnerskapet och verksamheten
I Lund bor unga ensamkommande barn som lämnat sina tidigare nätverk av familj och vänner
för att startat ett liv i Sverige utan naturliga ingångar till det nya samhället. I verksamheten
Vänskapa sammanför IM etablerade familjer, par och ensamstående med ensamkommande
barn och unga. Under 2018 har Vänskapa utvidgat målgruppen genom att även rikta sig till
nyanlända familjer. Syftet med verksamheten är att de ensamkommande barnen och
nyanlända familjer ska få nya kontakter i Sverige och möta den svenska vardagen med
etablerade personer. Genom verksamheten möjliggörs ett ömsesidigt lärande mellan etablerad
och nyanländ där olikheter berikar både grupper och individer. Möten ska ske på ett jämlikt
sätt och ska skapar personliga relationer på ett sätt som myndigheter inte kan göra.

Mål
Mål med insatsen är att ensamkommande barn inom kommunala boenden samt medverkande
ur majoritetsbefolkning gemensamt ska:

1. Bygga relationer och kontaktnät
2. Få ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte
Ensamkommande barnen och nyanlända familjer ska:
3. Få ökade kunskaper i det svenska språket och i svensk vardag.
För att uppnå målen kommer följande insatser göras:
•
•

Sammanlagt sammanförs minst 10 vänskaparelationer för första halvåret 2019.
Alla sociala aktiviteter kommer vara kostnadsfria.

IM ansvarar för att följa upp resultaten av verksamheten under tiden för överenskommelsen.
Målgrupp
Direkt målgrupp: Nyanlända familjer som kommit till Lund genom den så kallade
Bosättningslagen (Lagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning 2016:38).
Ensamkommande barn och unga som Lunds kommun har ansvar för genom boendeinsats
enligt Socialtjänstlagen (SoL). Den huvudsakliga målgruppen för överenskommelsen är
nyanlända pojkar och flickor under 21 år bosatta i Lunds kommun. Verksamheten är öppen
för alla Lund kommuns invånare oavsett grund för uppehållstillstånd och tid i Sverige.
Indirekt målgrupp: etablerade familjer, par eller ensamstående
Etablerade vuxna kvinnor och män bosatta i Lunds kommun eller närliggande kommuner är
en indirekt målgrupp som påverkas av, men omfattas inte av överenskommelsen Den
etablerade personen behärskar det svenska språket obehindrat och har en god kännedom om
Lund och det svenska samhället.

Partners
Detta IOP är upprättat mellan:
Offentlig part: Socialförvaltningen i Lund
Ideell icke vinstdrivande part: Individuell Människohjälp.
Alla organisationer som efter gemensamt beslut inom partnerskapet medverkar med insatser
som bedömts relevanta och möjliga att genomföra inom ramen för denna samverkansform är
icke vinstdrivande, politiskt obundna och arbetar utifrån alla människors lika värde. Deras
arbete utgör såväl ett mervärde för de människor de möter som ett komplement till
kommunens verksamheter genom en form som de offentliga aktörerna inte kan erbjuda.

Parternas inbördes relation
Undertecknande parter i denna överenskommelse betraktas som självständiga och jämbördiga
aktörer. Varje parts integritet och oberoende ska respekteras. Parterna ansvarar var för sig för
sin insats i arbetet och varje parts särart och mervärde ses som en tillgång för partnerskapet.

Överenskommelsens form och utgångspunkt
Varje ingående part i överenskommelsen ska följa de beslut som kommunfullmäktige i Lund
eller annan myndighet fattar som har påverkan på verksamhet och målgrupp utifrån
kommunfullmäktiges budget.
De ingående parterna i överenskommelsen förbinder sig att följa tillämpliga lagar,
författningar samt normer och föreskrifter som utfärdats av statliga och kommunala
myndigheter och verk för målgruppen och inom den verksamhet som regleras av
överenskommelsen vilket innefattar utdrag ur belastning- och misstankeregister. Individuell
Människohjälp är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av
arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal.
De ingående parterna i överenskommelsen ska i de situationer som är lämpliga, beskriva att
verksamheten och de insatser som utförs, sker som ett Idéburet Offentligt Partnerskap
parterna emellan.
Överenskommelsen reglerar syfte och värdegrund för arbetet med målgruppen samt de
ingående parternas specifika insatser formulerade i text nedan. Insatserna kan vid behov och
över tid förändras, vilket ska ske i första hand genom dialog. Vid förändringar som har
påverkan på syfte och värdegrund ska överenskommelsen omförhandlas.
Socialförvaltningen bedömer att IMs verksamhet är unik i sitt slag utifrån överenskommelsen
målgrupp. Särskilt med beaktande av att närhetsprincipen är av avgörande betydelse för
partnerskapets genomförande. Uppdragsgivaren har, med utgångspunkt från sin
lokalkännedom, funnit att det inte finns någon alternativ aktör som kan tillhandahålla de
tilltänkta aktiviteterna för den specifika målgruppen med motsvarande kvalitetsinnehåll inom
kommunens närområde. IM har mycket lång erfarenhet av att arbeta med människor på flykt.
I år, 2018, fyller organisationen 80 år som startade med de flyktinggrupper som fanns efter
andra världskriget. Det finns således gedigen erfarenhet, ett stort nätverk, kunskap, lust och
engagemang i organisationen.
Idéburet Offentligt Partnerskap kommer att tillämpas på grund av följande skäl:
• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna ideella organisationen IM.
• Verksamheten är ett led i att förverkliga en politisk beslutad plan, där de idéburna
organisationer insatser är viktiga.
• Verksamheten kan inte ses som en del av det normerade föreningsbidraget.
• Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda inom det här området.
• Båda parter är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser).
• Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.
• Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
• Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den
idéburna organisationen till underleverantör, utan istället en fortsatt fri och
självständig aktör.
De ingående parterna i överenskommelsen ska i de situationer som är lämpliga, beskriva att
verksamheten och de insatser som utförs, sker som ett Idéburet Offentligt Partnerskap
parterna emellan.

Parternas respektive insatser
Individuell människohjälp

•

•
•

Sammanföra minst 10 vänskaparelationer per år som sammanförs genom den metodik
som tagits fram inom IM vilket i korthet innebär intervjuer som handlar dels om
familjens lämplighet men också om vilka intressen familjen har för att därefter
sammanföra familj med familj alternativt ett barn/ung vuxen med en etablerad familj.
Erbjuda kostnadsfria aktiviteter under den tid överenskommelsen omfattar.
Medverka i styrgrupp samt i andra förekommande möten mellan ideell sektor och
Socialförvaltningen i Lund/annan förvaltning i Lund som syftar till att främja
integration.

Socialförvaltningen i Lund

Socialförvaltningen i Lund har följande del i överenskommelsen
•
•
•
•

Socialförvaltningen ska bidra till överenskommelsen med finansiering, se Ekonomi
Socialförvaltningen ska bistå IM gällande kontakter med andra delar av Lunds
kommun som avser att bidra till integration/inkludering i samhället.
Att kontaktperson på boendet medverkar vid första mötet i vänskapafamiljen avseende
målgruppen ensamkommande barn och unga.
Socialförvaltningen ska samordna och arrangera styrgruppsträffar med IM samt andra
föreningar inom den ideella sektorn som bedriver verksamhet mot andra målgrupper
inom området där syftet är att främja ömsesidig integration.

Styrning och uppföljning av överenskommelsen

Styrgrupp utgörs av de ansvariga företrädarna för parterna.
Styrgruppens uppdrag:
•
•
•

•

Ansvarar för att den gemensamma målsättningen och intentionen i den ingångna
överenskommelsen följs.
Följa upp att varje ingående part bär ansvaret för sin del av insatserna i enlighet med
ovan.
Styrgruppen följer upp verksamheten via en avslutande verksamhetsrapporter vid
minst ett (1) tillfälle för halvåret 2019. Styrgruppen ska sammanträda en gång per
halvår och socialförvaltningen ansvarar för kallelse och dokumentation av
styrgruppens sammanträde.
Vid beslut om förändringar och korrigeringar av insatser eftersträvas att beslut fattas i
konsensus

Varje part i partnerskapet ska vid periodens slut lämna en rapport med de erfarenheter de
tillgodogjort sig. Avsikten är att sammanställningen ska täcka in varje verksamhet specifikt.
Sammanställningen utgör även underlag för ekonomisk uppföljning och granskning.
Granskningen är kopplad till varje parts särskilda insatser och uppföljning sker och
sammanställs av socialförvaltningen.

Kontaktpersoner
Socialförvaltningen: Johan Larsson Boström, Utvecklingschef, 046-359 59 35,
johan.larssonbostrom@lund.se
IM: Birgitta Rosén, ordförande i IM Lunds lokalförening,
072-888 59 75 birgitta.f.rosen@gmail.com

Period för överenskommelse
Det Idéburna Offentliga Partnerskapet gäller från 2019-01-01 till 2019-06-30.
Parterna har för avsikt att senast 2019-02-15 göra en översyn om Överenskommelsen ska få en
fortsättning eller inte. Vid detta tillfälle ska socialförvaltningen pröva om en fortsättning ska
aktualiseras i samma eller annan inriktning.

Ekonomi
Verksamheten som omfattas av det Idéburna Offentliga Partnerskapet finansieras av
Socialförvaltningen med 58 000 kr för första halvåret 2019.
Utöver denna finansiering erbjuder IM resurser i form av frivilligt arbete.
Ekonomiska villkor och fakturering
Socialförvaltning del av finansieringen betalas ut vid ett (1) tillfällen per år. IM ska följa
fakturering enligt särskild rutin.

Omförhandling, hävningsrätt samt tvist
Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna medverka i en
dialog innan förändringar genomförs. Förändringarna ska förankras och beslutas av behöriga
representanter.
Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina
åtaganden, eller det råder väsentligt förändrade omständigheter så ska medverkande parter
föra en dialog om huruvida överenskommelsen kan fortsätta. I sådana fall är uppsägningstiden
3 månader.
Part kan häva denna överenskommelse om någon motpart inte fullföljer sina åtaganden och
rättelse inte sker utan dröjsmål. Vid händelse av att överenskommelsen hävs blir parten
återbetalningsskyldig för delar eller hela summan som Socialförvaltningen i Lund har betalat
ut inom ramen för denna överenskommelse.
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan parterna.

Underskrifter:
Denna överenskommelse är upprättat i likalydande exemplar där parterna tagit var sitt
original.

Lund 2018
För Socialförvaltningen

Annika Pettersson, Socialdirektör

Lund 2018För Individuell Människohjälp

Stefan Lundell
Ekonom
Lund 2018För Individuell Människohjälp

Ingrid Olsson
HR-chef
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Socialnämnden

Marie Eldh-Holmqvist
046-359 80 14
marie.eldhholmkvist@lund.se

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet - Socialförvaltningen 2018
Sammanfattning

Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM) vilket i år har skett genom en enkät. Denna
besvarades av chefer, medarbetare och skyddsombud och innehåller 21
frågor med direkt koppling till Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001:1
Systematiskt arbetsmiljöarbete och 2015:4 Organisatorisk och social
arbetsmiljö. På Socialförvaltningen genomfördes uppföljningen under
tiden september till oktober 2018.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2018 (denna
skrivelse).
Webbenkät årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för
Socialförvaltningen 2018 (bilaga)

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun utgår från
den kommungemensamma Arbetsmiljöpolicyn samt
arbetsmiljöprocessen. Dokumenten återfinns på intranätet Inloggad.
Även lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet styr det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Som stöd i arbetet finns även den
kommungemensamma Arbetsgivarpolicyn vilken också återfinns på
Inloggad.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) ska arbetsgivare varje
år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet
med uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs
enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Om

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 1255
221 05 LUND

Brotorget 1

046-35 50 00

046-35 52 55
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arbetsmiljöarbetet inte har fungerat tillräckligt väl ska det förbättras.
Uppföljning ska dokumenteras skriftligt.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har följts upp med en enkät som
består av 21 frågor som besvarats av chefer, medarbetare och
skyddsombud enhetsvis. Resultaten har sammanställts i en
förvaltningsgemensam rapport med förslag på åtgärder för det
kommande året i syfte att förbättra det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Rapporten inklusive förslag på åtgärder ska
behandlas i samverkansgrupp och nämnd. Därefter samlas
förvaltningarnas rapporter och handlingsplaner till en
kommungemensam rapport inklusive handlingsplan.

Genomförda aktiviteter efter 2017 års uppföljning

I rapporten framkom att det finns oklarheter kring vad Systematiskt
arbetsmiljöarbete egentligen innebär och hur enkätfrågorna kunde
appliceras i den dagliga verksamheten. Aktiviteten var att upprätta ett
årshjul för arbetsmiljöarbetet inom Socialförvaltningen. Detta har tagits
fram och kommunicerats i verksamheten. Uppföljningen görs på APT:er
där diskussion förs om de olika aktiviteterna/frågeställningarna.
En genomgång av att alla chefer har en skriftlig delegation för sitt
arbetsmiljöansvar har skett under året och är snar klar.
Med anledning av arbetsmiljöverkets inspektion 2016-2018 har en rad
åtgärder inom det systematiska arbetsmiljöområdet dessutom vidtagits:
•

•

•

•

•

Stor undersökning (enkäter och workshops) om vilka risker som
finns i arbetet som socialsekreterare kopplat till hot och våld
samt den organisatoriska arbetsmiljön.
Handlingsplaner för att eliminera och förebygga de risker
som identifierats som innehåller bland annat införande av
Pulsen som är en månadsuppföljning av de organisatoriska
och sociala faktorerna (OSA) i arbetet för samtliga
medarbetare. Syftet är att kunna arbeta främjande och
förebyggande med den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön, även kallat den psykosociala arbetsmiljön.Förbättrade lokaler utifrån hot- och våldssituationer: Alla
dörrar till besöksrummen på plan 1 har vänts i utåtgående
riktning för att medarbetare och besök lättare ska kunna ta
sig ut vid en eventuell hotfull situation.
Grindarna vid inpasseringen på plan 1 har höjts från 1 meter
till 1,6 meter. Detta för att minimera risken att någon
obehörig kan ta sig in. Det har även införts en ny rutin
gällande inpasseringen.
En blankett för riskbedömning inför besök har tagits fram.
Under våren har denna testats av en enhet och utvärderas just
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nu. En rutin om hur och när denna ska användas kommer att
tas fram utifrån utvärderingen. Även en checklista kommer
att tas fram för att användas i de fall då en riskbedömning inte
fyller sin funktion.
Workshops kring återhämtning och starkt psykiskt
påfrestande arbetsuppgifter har hållits i flera arbetsgrupper.
Alla medarbetare med brukarkontakt och chefer kommer
under hösten/vintern 2018 samt våren 2019 att gå en
obligatorisk halvdagsutbildning på temat hot och våld. Syftet
med utbildningen är att stärka kunskapen om hur vi kan
förebygga att hot- och våldssituationer uppstår, hur vi kan
hantera situationer om de ändå uppstår samt dela
erfarenheter mellan varandra.
En rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagits
fram. Denna rutin beskriver hur vi arbetar systematiskt med
arbetsmiljön på socialförvaltningen.
En rutin för arbete utanför ordinarie arbetsplats har tagits
fram.
En rutin i förhållande till anställningen för sociala medier har
tagits fram.
En rutin för riskbedömning av gravida har tagits fram.

Enkätundersökningar som ovan beskrivits har genomförts vid två
tillfällen och jämförelsen visar att resultatet är bättre på de allra
flesta frågor 2018 än vad det var 2017. De frågor där resultatet har
höjts allra mest är frågorna kring rimlig arbetsbelastning, att hinna
med sina arbetsuppgifter inom den normala arbetstiden, kunskap i
organisationen för att hantera och förebygga ohälsosam
arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning under arbetsdagen.
Detta är mycket glädjande då dessa frågor har varit bland de mest
prioriterade. Dock kommer resultatet att följa med i det framtida
arbetsmiljöarbetet för att fortsätta förbättra och följa upp
arbetsmiljön då det är en viktig fråga för organisationen.
Under sommaren har en första del av en utvärdering av Pulsen skett
genom intervjuer med chefer. Utvärderingen visar att Pulsen har ett
bra syfte i att följa upp hur medarbetarna mår för att kunna fånga
upp signaler i tid innan de leder till eventuell ohälsa. Den hjälper
också till att stärka dialogen mellan chef och medarbetare.
Under vintern kommer även en utvärdering göras utifrån hur
medarbetarna inom förvaltningen upplever Pulsen.

Resultat av uppföljningen 2018

Svaren av 2018 års enkät avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet
återfinns som bilaga till detta dokument. Dessa svar visar på att det
finns ett behov av större kunskap om den nya arbetsmiljöpolicyn och
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fortfarande kring rutiner för arbetsmiljöarbetet i stort. Rutin för
riskbedömningsarbetet behöver tydliggöras liksom kunskap om
rapportering av tillbud, arbetsskador i LISA.
Medarbetare och skyddsombud ges möjlighet att medverka i det
systematiska arbetsmiljöarbetet, företagshälsovården eller motsvarande
sakkunnig resurs används i det förebyggande arbetet.

Handlingsplan för 2019 års arbetsmiljöarbete

Med utgångspunkt i enkätsvaren föreslås följande åtgärder för att
förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet:

ÅTGÄRDER

ANSVARIG

KLART

UPPFÖLJNING

Tydliggöra de uppföljningsbara målen för
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen

Chef

oktober
2019

SAM- uppföljning
2019

Chef

oktober
2019

SAM- uppföljning
2019

Kommunicera framtagna rutiner för
riskbedömningar från genomförande till
handlingsplan och uppföljning till medarbetarna

Chef

oktober
2019

SAM- uppföljning
2019

Kommunicera rutiner för rapportering i LISA
vad gäller arbetsskador och tillbud till
medarbetarna

Chef
2019

oktober
2019

SAM-uppföljning

Arbeta med rutiner för kränkande särbehandling
och trakasserier i arbetsgrupperna

Chef

oktober
2019

SAM-uppföljning
2019

Fortsätta arbetet för att det finns tillräcklig
kompetens och tillräckliga resurser för att utföra
arbetsuppgifterna

Socialdirektör oktober
2019

SAM-uppföljning
2019

Bidra till att berörda skyddsombud har arbetsmiljökompetens

Socialdirektör oktober
2019

SAM-uppföljning
2019

Informera om kommunens arbetsmiljöpolicy
och rutiner kring arbetsmiljöarbetet

Fortsätta att arbeta med att chefer och
medarbetare har tillräckliga kunskaper och
kompetens inom
arbetsmiljöområdet

Chef

oktober
2019

SAM- uppföljning
2019
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Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta:
att

godkänna förvaltningens rapport och förslag till åtgärder samt

att

översända dem till kommunstyrelsen

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Annika Pettersson
Socialdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Samordnare: Resultat och åtgärder (Socialnämnden)
Område
Årlig
uppföljning

Fråga

Förtydligande*

Svar, Antal

Kommentar

Övergripande åtgärder Här är det möjligt att
lägga till
övergripande
åtgärder som berör
flera frågor i SAMuppföljningen.
1. Det systematiska
arbetsmiljöarbetet är
en naturlig del i den
dagliga verksamheten.

2. Medarbetare och
skyddsombud har
möjlighet att delta i det
systematiska
arbetsmiljöarbetet.

3. Kommunens
arbetsmiljöpolicy är
känd på
arbetsplatsen.

Klicka på ikonen till
höger för att komma
till kommunens
arbetsmiljöpolicy.

4. Det finns tydliga
uppföljningsbara mål
för arbetsmiljöarbetet
på arbetsplatsen.

5a. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
att säkerställa
samverkan.

5b. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
att fördela uppgifter i
arbetsmiljöarbetet.

sida 1 av 5 (2018-11-01)

Åtgärd

Slutdatum

Uppföljningsansvarig
SAM

Ansvarig för
genomförande

Område

Fråga

Förtydligande*

Svar, Antal

Kommentar

5c. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
att säkerställa att
chefer och
medarbetare har
tillräckliga kunskaper
och tillräcklig
kompetens.

5d. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
att undersöka
arbetsmiljön.

5e. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
att göra
riskbedömningar.

5f. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
att ta fram
handlingsplaner och
genomföra åtgärder.

5g. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
att rapportera och
utreda tillbud och
arbetsskador.

5h. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
kränkande
särbehandling och
trakasserier.

5i. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
att göra årlig
uppföljning av det
systematiska
arbetsmiljöarbetet.

sida 2 av 5 (2018-11-01)

Åtgärd

Slutdatum

Uppföljningsansvarig
SAM

Ansvarig för
genomförande

Område

Fråga

Förtydligande*

Svar, Antal

Kommentar

6. Det finns en skriftlig
uppgiftsfördelning för
dem som tilldelats
arbetsmiljöuppgifter.

7. Det finns tillräcklig
kompetens för att
genomföra
arbetsmiljöuppgifterna.

8. Det finns tillräckliga
resurser för att
genomföra
arbetsmiljöuppgifterna.

Exempel på resurser
är tid,
utrustning,lokaler
och ekonomiska
medel.

9. Det finns tillräckliga * Rätt att fatta beslut
befogenheter* för att
och vidta åtgärder.
genomföra
arbetsmiljöuppgifterna.

10. Chefen har
deltagit i
arbetsmiljöutbildning
under de senaste fem
åren.

11. Det finns
skyddsombud på
arbetsplatsen.

12. Skyddsombud har
deltagit i
arbetsmiljöutbildning
under de senaste fem
åren.

sida 3 av 5 (2018-11-01)

Åtgärd

Slutdatum

Uppföljningsansvarig
SAM

Ansvarig för
genomförande

Område

Fråga

Förtydligande*

Svar, Antal

Kommentar

13. Alla medarbetare
har kännedom kring
risker i arbetet.

14. Riskbedömningar
genomförs
regelbundet och vid
behov.

15. Riskbedömningar
genomförs vid
förändringar i
verksamheten.

Exempel på
förändringar kan
vara nya arbetstider
och arbetsmetoder,
personalförändringar,
ny-och
omorganisation, nya
maskiner.
Det handlar om
ändringar som inte
utgör en del av den
dagliga
verksamheten.

16.
Riskbedömningarna
dokumenteras.

17. Aktuell
handlingsplan för
åtgärder finns och
åtgärder följs upp.

18. Alla medarbetare
har kännedom om hur
arbetsskador
rapporteras i LISA.

19. Alla medarbetare
har kännedom om hur
tillbud rapporteras i
LISA.

sida 4 av 5 (2018-11-01)

Åtgärd

Slutdatum

Uppföljningsansvarig
SAM

Ansvarig för
genomförande

Område

Fråga

Förtydligande*

Svar, Antal

Kommentar

20. Orsakerna till
arbetsskador och
tillbud utreds.

21.
Företagshälsovården
eller motsvarande
sakkunnig används
när hjälp behövs i det
systematiska
arbetsmiljöarbetet.

sida 5 av 5 (2018-11-01)

Åtgärd

Slutdatum

Uppföljningsansvarig
SAM

Ansvarig för
genomförande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Förvaltningsstaben

2018-12-05
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Diarienummer

SO 2018/0170

Boel Hansson

Socialnämnden

046-35 50 00
boel.hansson@lund.se

Anpassning av delegationsordningen med anledning
av EU:s dataskyddsförordning, General Data
Protection Regulation (GDPR)
Sammanfattning
Den 25 maj 2018 upphävdes personuppgiftslagen (PUL) och ersattes
av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR). Socialförvaltningen föreslår att socialnämndens
delegationsordning ändras på så sätt att nuvarande lydelser som
hänvisar till PUL tas bort och att beslut i frågor som rör registrerades
rättigheter, och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal kan fattas
av socialdirektör, verksamhetschefer och utvecklingschef.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 december 2018

Barnets bästa
Någon barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Den 25 maj 2018 upphävdes personuppgiftslagen (PUL) och ersattes
av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR). Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden att
delegationsordning ändras på så sätt att nuvarande lydelser som
hänvisar till PUL tas bort och att beslut i frågor som rör registrerades
rättigheter, och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal kan fattas
av socialdirektör, verksamhetschefer och utvecklingschef.

Registrerades rättigheter
Enskilda har genom GDPR fått en rad rättigheter, vilka regleras i
artiklarna 15-21 i förordningen. Då frågor av denna karaktär som regel är
brådskande föreslås för en ändamålsenlig hantering att socialnämnden
delegerar till utvecklingschef att fatta beslut rörande registrerades
rättigheter enligt artiklarna 15-21 GDPR.
I vissa fall har den personuppgiftsansvarige rätten att vägra tillmötesgå
en registrerads begäran eller att ta ut en rimlig avgift för att täcka de

Postadress

Box 1255
221 05 LUND

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

socialforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
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SO 2018/0170
administrativa kostnaderna för att hantera en inkommen begäran. Detta
regleras i artikel 12.5 i förordningen. Då frågor av denna karaktär som
regel är brådskande föreslås för en ändamålsenlig hantering att
socialnämnden delegerar till verksamhetschef att fatta beslut enligt
artikel 12.5 GDPR.
I vissa fall har den personuppgiftsansvarige rätten att förlänga
handläggningstiden gällande den registrerades rättigheter. Enligt
huvudregeln ska en begäran handläggas utan onödigt dröjsmål och under
alla omständigheter inom en månad efter att begäran mottagits. Om
begäran är komplicerad eller om det inkommit ett stort antal begäranden
samtidigt kan handläggningstiden dock förlängas med ytterligare två
månader enligt artikel 12.3 GDPR. Då frågor av denna karaktär i regel är
brådskande föreslås för en ändamålsenlig hantering att socialnämnden
delegerar till utvecklingschef att fatta beslut enligt artikel 12.3 GDPR.

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal
I GDPR regleras frågor rörande personuppgiftsbiträdesavtal i artikel 28.
Rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal föreslås delegeras till
utvecklingschef.

Utse vikarierande dataskyddsombud
Socialnämnden beslutade den 18 april 2018, § 78, att delegera
beslutanderätt till socialdirektör att utse vikarierande dataskyddsombud
för tidsperioder om högst 12 månader. Denna beslutanderätt bör föras in i
delegationsordningen.
Ovanstående föreslås införas i socialnämndens delegationsordning och
ersätta förekommande delegation enligt PuL.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

anpassa delegationsordningen till GDPR enligt ovanstående
förslag.

Annika Pettersson
socialdirektör
Beslut expedieras till:
Akten.

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND

Månadsstatistik försörjningsstöd
November 2018

Innehåll
Antal hushåll med försörjningsstöd

1

Antal hushåll efter familjetyp o antal barn

2

Antal personer med försörjningsstöd

3

Utbetalt försörjningsstöd

4

Antal flyktinghushåll

5

Utbetalt belopp flyktinghushåll

6

Utbetalt belopp per hushåll flyktingar

7

Sammanställt av Gustav Persson, Resurs och utveckling

Antal hushåll med försörjningsstöd
2007
684
692
728
661
723
738
745
710
648
712
682
711

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

2008
679
665
721
691
719
740
781
694
701
756
717
791

2009
711
756
827
746
797
861
889
813
820
879
880
930

2010
820
856
950
826
878
912
942
816
899
877
888
940

2011
870
902
948
866
932
936
933
893
881
905
944
972

2012
871
940
958
851
1 019
982
1 009
926
900
947
943
900

2013
916
902
908
944
949
926
1 015
954
896
983
966
1 009

2014
947
957
1 003
1 000
971
1 012
1 069
971
920
1 010
970
1 065

2015
993
1 005
1 060
1 080
1 057
1 113
1 130
1 012
1 042
1 018
1 043
1 062

2016
1 006
1 024
1 043
1 012
1 052
1 030
1 013
995
990
919
975
1 016

2017
943
942
980
888
988
985
973
949
884
941
959
943

Antal hushåll med försörjningsstöd 2016-2018
1 200
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Apr

Maj

Jun

Jul
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Okt

Nov Dec

2018
928
898
945
829
952
909
940
915
876
961
972

Antal hushåll efter antal barn
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Ensamstående
Utan barn
1 barn
2 barn
>= 3 barn

590
92
57
37

568
92
54
36

601
90
54
34

515
80
49
34

595
88
56
42

585
75
58
37

611
78
62
37

604
80
59
38

571
76
56
32

629
83
64
42

639
80
61
40

Gift/sambo
Utan barn
1 barn
2 barn
>= 3 barn

56
33
28
35

52
30
29
37

62
33
34
37

55
37
28
31

65
38
34
34

60
31
31
32

54
34
30
34

46
28
27
33

54
28
29
30

53
26
29
35

58
27
27
40

928

898

945

829

952

909

940

915

876

961

972

2015
9,0
9,0
9,4
9,0
9,0
9,3
8,7
8,6
9,2
9,2
9,6
9,5

2016
9,3
9,4
9,7
8,9
9,4
9,4
9,3
8,6
8,7
8,6
10,0
9,4

2017
8,8
9,1
9,9
9,4
10,1
9,3
8,9
8,9
9,1
10,1
9,8
9,8

2018
9,7
9,8
9,9
9,9
11,1
10,0
9,8
10,3
9,5
10,5
9,4

Totalt

Utbetalt belopp per hushåll per månad (tkr)
2011
8,2
8,9
8,5
8,3
8,6
8,4
8,5
8,5
8,6
8,6
8,5
8,5

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

2012
7,9
9,0
9,0
8,2
9,7
8,8
9,0
8,2
8,7
9,5
8,7
8,4

2013
9,1
8,9
9,0
9,3
9,2
8,9
9,6
8,3
8,7
10,4
9,4
8,9

2014
9,0
8,9
9,7
9,4
9,5
9,7
9,9
9,0
9,2
10,4
9,1
9,2

11,0
2016

10,5

2017

10,0

2018

9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Sida 2

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Antal personer med försörjningsstöd

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Antal
vuxna
1 110
1 075
1 149
1 019
1 165
1 096
1 123
1 078
1 044
1 135
1 151

Antal
barn
572
562
563
515
582
540
559
542
506
579
579

Antal
% av Lunds
personer
befolkning
1 682
1,4
1 637
1,4
1 712
1,4
1 534
1,3
1 747
1,5
1 636
1,4
1 682
1,4
1 620
1,4
1 550
1,3
1 714
1,4
1 730
1,5

Sida 3

Totalt utbetalt försörjningsstöd (mkr)
Ackumulerade belopp
2013
8,3
8,0
8,2
8,8
8,7
8,2
9,7
7,9
7,8
10,2
9,1
9,0

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

2014
8,5
8,5
9,7
9,4
9,2
9,8
10,6
8,7
8,5
10,5
8,8
9,8

2015
8,9
9,0
10,0
9,7
9,5
10,3
9,8
8,7
9,6
9,4
10,0
10,1

2016
9,4
9,6
10,1
9,0
9,9
9,7
9,4
8,5
8,7
7,9
9,7
9,5

2017
8,3
8,6
9,7
8,3
10,0
9,1
8,6
8,4
8,0
9,5
9,4
9,2

2018
9,1
8,8
9,4
8,2
10,6
9,1
9,2
9,4
8,3
10,1
9,1

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

2013 2014 2015 2016 2017 2018
8,3
8,5
8,9
9,4
8,3
9,1
16,3 17,0 17,9 19,0 16,9 17,9
24,5 26,7 27,9 29,1 26,6 27,2
33,3 36,1 37,6 38,1 35,0 35,5
42,0 45,3 47,1 48,0 44,9 46,0
50,2 55,1 57,4 57,7 54,1 55,1
59,9 65,7 67,2 67,2 62,7 64,3
67,8 74,4 75,9 75,7 71,1 73,7
75,6 82,9 85,5 84,3 79,1 82,0
85,8 93,4 94,8 92,3 88,7 92,1
94,9 102,2 104,9 102,0 98,1 101,2
103,9 112,0 115,0 111,5 107,3

Utbetalt belopp 2016-2018

11,0

2016

10,5

2017

2018

10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
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Apr

Maj
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Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Ackumulerat belopp 2016-2018

120,0
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80,0
2016

60,0
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40,0
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0,0
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Antal hushåll, flyktingar
Flyktinghushåll, totalt
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

2011
101
98
103
93
97
98
96
91
89
89
84
77

2012
74
70
69
54
60
47
60
55
52
53
49
50

2013
48
40
43
39
39
39
42
38
32
27
29
36

2014
35
30
29
31
38
32
45
41
45
48
42
55

2015
54
54
59
54
58
60
75
51
67
68
64
73

2016
65
58
61
66
67
75
74
84
82
112
148
184

2017
182
172
188
168
184
191
257
238
204
211
191
221

2018
230
227
229
225
249
242
235
248
204
250
248

Flyktinghushåll efter typ av ersättning
Månad
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Före etablering
Under etablering Förlängd etablering Ensamk barn
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
49
47
123
142
10
11
46
43
46
113
142
12
10
48
48
46
133
152
10
12
37
29
52
123
142
12
13
37
34
51
137
158
12
16
53
31
43
133
164
12
26
51
90
48
173
165
16
20
44
64
58
188
159
14
10
57
25
53
167
129
12
11
43
25
54
163
167
13
29
56
33
50
119
156
13
29
63
50
134
9
43

Sida 5

Utbetalt belopp, flyktingar (tkr)
Utbetalt till flyktingar, totalt
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Totalt

2011
926
862
1022
683
974
836
825
793
684
719
669
553
9 546

2012
567
512
603
448
461
373
438
393
315
355
365
311
5 141

2013
362
260
445
332
387
306
351
313
292
241
220
279
3 788

2014
271
241
236
262
305
295
382
260
308
364
327
401
3 652

2015
425
366
457
444
477
414
574
298
518
554
545
765
5 837

2016
604
690
540
730
582
647
809
896
1 067
1 251
1 620
1 987
11 424

2017
1 664
1 572
1 663
1 369
1 425
1 642
2 230
2 049
1 555
1 719
1 778
2 190
20 855

2018
2 272
2 541
3 014
2 570
2 653
2 757
2 395
2 643
1 941
2 832
2 338
27 956

Utbetalt till flyktingar efter typ av ersättning
Månad
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Före etablering
Under etablering
Förlängd etablering Ensamk barn
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
651
926
736
1 184
53
76
161
571
782
875
1 611
84
34
148
661
1 030
869
1 861
99
34
123
360
993
897
1 447
77
35
130
299
1 097
938
1 325
108
80
232
450
826
957
1 705
125
110
226
1108
649
928
1 562
109
85
184
696
774
1209
1 559
106
38
313
298
629
1141
1 109
88
28
202
371
1 009
1193
1 594
76
79
229
553
910
1083
1 220
36
79
200
717
1093
210
169

Sida 6

Utbetalt belopp per hushåll, flyktingar (tkr)
Flyktinghushåll, totalt
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

2011
9
9
10
7
10
9
9
9
8
8
8
7

2012
8
7
9
8
8
8
7
7
6
7
7
6

2013
8
7
10
9
10
8
8
8
9
9
8
8

2014
6
8
8
8
8
9
8
7
7
8
8
7

2015
7
7
8
8
8
8
8
6
8
8
9
10

2016
9
11
9
11
9
9
11
11
13
11
11
11

2017
9
9
9
8
8
9
9
9
8
8
9
10

2018
9
11
13
11
11
11
10
11
10
11
9

Flyktinghushåll efter typ av ersättning
Månad
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Före etablering Under etablering Förlängd etablerinEnsamk barn
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
13
17
6
8
5
7
3
13
16
7
11
7
3
3
13
18
6
11
10
3
3
12
19
7
10
6
3
4
9
22
7
8
9
5
4
12
19
7
10
10
4
4
12
14
5
9
7
4
4
9
13
6
10
8
4
5
10
12
6
9
7
3
5
12
19
7
10
6
3
4
17
18
8
8
5
3
3
14
8
6
4
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Karin Säfström (Ensamkommande barn)
046-359 64 65
karin.safstrom@lund.se
Ricardo Espinoza (Vuxna och familj)
046-359 65 39
ricardo.espinoza@lund.se

Månadsrapport statistik flyktingmottagandet
Flyktingmottagandet består av mottagande av vuxna flyktingar med eller utan
barn (alla har uppehållstillstånd) samt av ensamkommande barn.
I statistiken nedan presenteras siffror för 2018.
På sidan två redogörs för de ensamkommande barnen; när de har anvisats,
om de är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd samt vilken insats de
har fått.

Vuxna med eller utan barn
Aktuella ärenden i etableringen (antal pers.)
Mottagna 2018

tom november
1483
719

Varav:
Självbosatta (EBO)

46

Anvisade av Migrationsverket (ABO)

275

Kvotflyktingar (KVOT)

121

Familjeanknytningar

139

Ensamkommande barn och unga som under 2018
fått uppehållstillstånd
Sekundärer, bott i annan kommun tidigare

1 (2)

27
111

tom november

Ensamkommande barn

156
6 3 åter-

Aktuella ärenden
varav anvisade 2018

anvisade
12
144

- asylsökande
- har uppehållstillstånd
Insats:
HVB-hem i Lund

40

HVB-hem i övriga kommuner

11

Familjehem i Lund

10

Familjehem i övriga kommuner

20

Stödboende i Lund

59

Stödboende i övriga kommuner inkl Folkhögskolor

16

2 (2)

Beläggningsrapport för Förenade Cares Logiboende i Lund
Beläggning på logiet

År: 18 Månad: 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
20 20 21 22 18 18 18 17 18 18 17 18 17 17 17 18 18 18 18 18 17 18 18 17 17 18 18 18 18 18
22 22 22 22 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1

män
Antal platser
Nekad pga fullbelagt
Nekad pga för omfattande vårdbehov

1

Nekad pga avstängning

1

Nekad pga annat boende
Nekad pga ej hemmahörande i kommunen
Nekad pga att gästen ej kunnat betala
avgiften enligt biståndsbeslutet

Lediga platser

2
2
1
Utnyttjade platser: 543

0

0

0
0
1
0
0
1
Tillgängliga platser: 556

0

1

1
1
0
0
0
Lediga platser: 13

6 st avvisningar med 3-part varav 2 var på samma gäst
Alla utom en gäst inne i boendet igen

0

0

1
0
0
1
1
Beläggning %: 97,7

0

0

0

0

0

0

Beläggningsrapport för Förenade Cares Logiboende i Lund
Beläggning på logiet

1
4
4

3
4
4
1

4
4
4

5
4
8

6
4
8

0
0
0
Utnyttjade platser: 143

0

4

4
4
4
4
4
4
Tillgängliga platser: 224

kvinnor
Antal platser
Nekad pga fullbelagt

2
4
4

7
4
8

År: 18 Månad: 11
8
4
8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
6
5
6
5
5
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Nekad pga för omfattande vårdbehov
Nekad pga avstängning
Nekad pga annat boende
Nekad pga ej hemmahörande i kommunen
Nekad pga att gästen ej kunnat betala
avgiften enligt biståndsbeslutet

Lediga platser

4

3

3
3
3
3
3
Lediga platser: 81

3

3

3
3
2
1
2
Beläggning %: 63,8

3

2

3

3

3

0
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Socialnämnden

046-359 54 47

boel.hansson@lund.se

Anmälningar till socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut 27 september 2018, § 143, Uppdrag
från partiöverläggningarna.
Dnr SO 2018/0164

Kommunstyrelsens beslut 7 november 2018, § 309, beställning av
gruppbostad.
Dnr SO 2016/0182

Kommunstyrelsens beslut 7 november 2018, § 313, handlingsplan
för intern kontroll 2019, kommungemensamma kontrollaktiviteter.
Dnr SO 2016/0159

Länsstyrelsen Skånes information om justerad anvisningsmodell för
ensamkommande barn samt beräknade andelar för 2019 i Skåne län.
Dnr SO 2018/0160.

Länsstyrelsen Skånes beslut om fördelning av anvisningar år 2019
till kommuner i Skåne län information andelstal för
ensamkommande.
Dnr SO 2018/0169.
Samverkansprotokoll den 12 november 2018

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

lägga anmälan till handlingarna

Boel Hansson
nämndsekreterare

Beslut expedieras till:
Akten
Postadress

Box 1255
221 05 LUND

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

socialforvaltningen@lund.se

1 (1)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27

§ 143

Uppdrag från partiöverläggningarna

Dnr KS 2018/0623

Sammanfattning
Partiöverläggningarna inför mandatperioden 2019-2022 har
resulterat i ett antal förslag till beslut och uppdrag.

Beslutsunderlag
<!--?xml:namespace prefix = ”w” ns = ”urn:schemas-microsoftcom:office:word” /-->Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3
september 2018.
Kommunstyrelsens beslut den 5 september 2018, § 235

Anföranden
Anders Almgren (S), Mattias Horrdin (C), Christer Wallin (M), Mia
Honeth (L), Christina Sjöström (MP), Börje Hed (FNL), Lars V
Andersson (C), Helena Falk (V), Angelica Svensson (V), Ulf Nymark
(MP), Jan Annerstedt (FNL), Daniel Beckman (FI) och Hans-Olof
Andersson (SD) yttrar sig.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christina Sjöström (MP) och Daniel Beckman
(FI) yrkar att kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens
förslag beslutar
att revidera arbetsordningen så att ledamöternas placering
grupperas partivis.
att

utse ersättare för ledamöterna i demokratiberedningen.

att

till Servicenämnden välja 11 ledamöter och 11 ersättare.

att Habostyrelsen väljes så som nämnd underställd
kommunfullmäktige med kommunkontoret som ansvarig
förvaltning.
att fastslå att sammanträden i nämnder och styrelser som regel ska
ske kvällstid med möjlighet undantag som beslutas av respektive
nämnd.
Lars V Andersson (C) och Mattias Horrdin (C) yrkar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag med följande ändringar
att dela kultur- och fritidsnämnden i en kultur- och en fritidsnämnd,
att det miljöstrategiska ansvaret flyttas till miljönämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (12)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27
att ledamöterna även fortsättningsvis ska placeras i åldersordning.
Mia Honeth (L) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med
följande ändring
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att inrättandet av en samhällsbyggnämnd som omfattar
verksamhetsområdena för byggnads- och tekniska nämnderna.
Börje Hed (FNL) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med
följande ändring
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att inrättandet av en samhällsbyggnämnd som omfattar
verksamhetsområdena för byggnads- och tekniska nämnderna,
att kultur- och fritidsnämnden delas i en kultur- och en fritidsnämnd.
Angelica Svensson (V) yrkar att åttonde att-satsen i
kommunkontorets förslag om sammanträden på dagtid ändras så att
sammanträden i regel ska hållas på kvällstid.
Christer Wallin (M) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag med den ändringen att de instämmer
i Lars V Anderssons (C) m.fl yrkande gällande placering i
åldersordning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på första att-satsen i
kommunstyrelsens förslag mot Lars V Anderssons (C) m.fl
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2018-09-27
Nej för bifall till Lars V Anderssons (C) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Uppdrag från partiöverläggningarna
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Marie Henschen
Jan Annerstedt
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Eleni Rezaii Liakou
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Mats Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Anders Jarfjord
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Jean Niyongabo
Ronny Johannessen
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Philip Sandberg

Parti
(S)
(MP)
(L)
(SD)
(FNL
)
(FNL
)
(L)
(C)
(KD)
(MP)
(KD)
(C)
(C)
(S)
(V)
(L)
(M)
(S)
(FNL
)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(S)
(V)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(SD)
(FNL
)
(L)
(L)
(V)
(M)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(MP)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(S)
(FI)
(L)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
Ljiljana Lipovac

X
X
X

Mattias Horrdin
Karin Nilsson

X
X
X
X
X
X

Klara Twete
Rune Granqvist

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Akram Heidari
Gunilla Hedlund
Mikulasek
Anna
Hagerberg
Carl Sjöberg
Karl Branzén
Lars A Ohlsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fredrik Ljunghill
Mats Nilsson

Transport:

Justerare

Nej
X

Utdragsbestyrkande

X
X
X
X
33

17

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2018-09-27

Transport:
Ledamöter
Hanna Örnskär
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Alexander Wallin
Emma Berginger
Fanny Johansson
Alexander Lewerentz
Erik Hammarström
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Marit Stigson
Gunnar Brådvik
Christoffer Brinkåker
Felix Solberg

Parti
(MP)
(V)
(V)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(FI)
(L)
(SD)
(M)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
Alla
Alla
V

Ersättare

Nita Lorimer
Birger Swahn
Sofie Lemontzis

33

17

0

0

0

Ja
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X

Kenneth Persson

X
X
X

Daniel Beckman

X
X
X
X

SUMMA:

43

22

Omröstningen utfaller med 43 Ja-röster mot 22 Nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar därefter i enlighet med att-satserna 2-4
i kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på femte att-satsen i
kommunstyrelsens förslag mot Angelica Svenssons (V) yrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition Lars V Anderssons (C) m.fl
yrkande om delning av kultur- och fritidsnämnden och finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Mia Honeths (L) m.fl
yrkande om utredande av förutsättningarna för att inrätta
en samhällsbyggnämnd och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet,
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på Mia Honeths (L) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Mia Honeths (L) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2018-09-27
Uppdrag från partiöverläggningarna
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Marie Henschen
Jan Annerstedt
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Eleni Rezaii Liakou
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Mats Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Anders Jarfjord
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Jean Niyongabo
Ronny Johannessen
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Philip Sandberg

Parti
(S)
(MP)
(L)
(SD)
(FNL
)
(FNL
)
(L)
(C)
(KD)
(MP)
(KD)
(C)
(C)
(S)
(V)
(L)
(M)
(S)
(FNL
)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(S)
(V)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(SD)
(FNL
)
(L)
(L)
(V)
(M)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(MP)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(S)
(FI)
(L)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
Ljiljana Lipovac

Mattias Horrdin
Karin Nilsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Klara Twete

X
X
X

Rune Granqvist

Akram Heidari
Gunilla Hedlund
Mikulasek
Anna Hagerberg
Carl Sjöberg

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Karl Branzén
Lars A Ohlsson

Fredrik Ljunghill
Mats Nilsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Transport:

Justerare

Nej

Utdragsbestyrkande

40

10

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2018-09-27

Transport:
Ledamöter
Hanna Örnskär
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Alexander Wallin
Emma Berginger
Fanny Johansson
Alexander Lewerentz
Erik Hammarström
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Marit Stigson
Gunnar Brådvik
Christoffer Brinkåker
Felix Solberg

Parti
(MP)
(V)
(V)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(FI)
(L)
(SD)
(M)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
Alla
Alla
V

Ersättare

Nita Lorimer
Birger Swahn
Sofie Lemontzis

Kenneth Persson
Daniel Beckman

40

10

0

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
SUMMA:

54

11

Omröstningen utfaller med 54 Ja-röster mot 11 Nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således avslå Mia Honeths (L) m.fl
yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att
att

revidera arbetsordningen så att ledamöternas placering
grupperas partivis.
utse ersättare för ledamöterna i demokratiberedningen.
till Servicenämnden välja 11 ledamöter och 11 ersättare.
Habostyrelsen väljes så som nämnd underställd
kommunfullmäktige med kommunkontoret som ansvarig
förvaltning.
fastslå att sammanträden i nämnder och styrelser som regel ska
ske kvällstid med möjlighet undantag som beslutas av
respektive nämnd.

Reservationer
Ledamöterna från Centerpartiet, Sverigedemokraterna och
Moderaterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut vad
gäller första att satsen i kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27

Ledamöterna från Liberalerna och FörNyaLund reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut vad gäller frågan om att utreda
förutsättningarna för att inrätta en samhällsbyggnämnd.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 143/01-02.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret/Administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-09-27 klockan 17.00–22.35

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf, §§ 132-148 , kl. 17.00-20.45
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 132-147, kl. 17.00-20.15
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Lewerentz (M)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 144-158, kl. 19.00-22.35
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Örnskär (MP)
Erik Hammarström (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL), §§ kl. 17.00-20.45
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Klara Twete (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Adrian Borin (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Dan Ishaq (M) §§ 148-158
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 132143, kl. 17.00-19.50
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Karl Branzén (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
Christoffer Karlsson (L), tjänstgör för Holger Radner (L) §§ 149158
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Nita Lorimer (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic
(SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Marie Henschen (FNL) §§
149-158
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Karin Nilsson (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Marit Stigson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

Ersättare

Mohsen Abtin (S), kl. 17.00-20.50
Lotta Eldh Pålsson (M)
Dennis Svensson (MP)
Ewa Björnberg (MP)
Petter Forkstam (MP), kl. 17.00-21.00
Josefine Temrell (L), kl. 17.00-20.50
Helena Falk (V), kl. 17.20-22.35
Bengt Svensson (SD)
Andreas Irestål (FNL)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Ulf Nilsson (L)

Paragrafer

§ 132-158

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset den 11 oktober 2018 kl. 16.15

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Ulf Nilsson (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

12 (12)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-09-27

Paragrafer

§ 132-158

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-05

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 309

Beställning av gruppbostad

Dnr KS 2016/1073

Sammanfattning
Socialnämnden har beställt ett gruppboende med 14 platser för äldre
psykiskt funktionshindrade/äldre missbrukare med en omfattande
somatiskt problematik. Boendet ska byggas i Veberöd för
färdigställande under år 2020. Investeringsutgiften bedöms till 40,5
miljoner kronor.
Det nya boendet kommer att innebära att färre personer i denna
målgrupp kommer att behöva placeras på externa boenden i andra
kommuner och fler individer i denna målgrupp får därmed möjlighet
att bo kvar i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2018
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 09 november 2016, dnr SO
2016/0182.
Socialnämndens beslut den 09 november 2016, § 157, dnr SO
2016/0182.
Beställningsmall daterad 2018-01-22

Yrkanden
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag att pröva möjligheten att
minska ytorna.
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna socialnämndens beställning av ett LSS boende för
socialförvaltningen i Veberöd med en investeringsutgift på 40,5
miljoner kronor med färdigställande år 2020,
att finansiering av hyran sker inom servicenämndens nuvarande
driftram.
Vidare yrkar han avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss
mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-11-07
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall på yrkandet om återremiss.
Nej för avslag till detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och
Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar
nej.
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således
att bifalla yrkandet om återremiss.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet med uppdrag att pröva möjligheten att
minska ytorna.

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 309/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): FI motsätter sig återremitteringen. Ytan är väl
motiverad och ska inte minskas.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Socialnämnden
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-07

KS 2018/0384

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutssalen, Rådhuset, 2018-11-07 klockan 15.00–18.20

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, tjänstgör inte § 328 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), tjänstgör inte § 310 pga jäv
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson § 310 och för
Anders Almgren (S) § 328
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Fabian Zäll (L)
Christine Ohlsson (M)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Patrik Persson, controller
Johanna Davander, kommunikationschef
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Emma Mesán, kommunjurist
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)

Paragrafer

§ 299-334

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-07

KS 2018/0384

Rådhuset, måndagen den 19 november 2018, kl 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)

Fanny Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Paragrafer

§ 299-334

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-12-12

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november
2018, ärende 11. Beställning av gruppbostad nr KS 2016/1073
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet om återremiss,
som yrkades från kvintetten, till förmån för vårt eget bifallyrkande till
kommunkontorets förslag. Kvintetten ville undersöka om det går att
minska golvytan i den föreslagna gruppbostaden, men framförde inte något
argument för att detta var det rätta att göra.

För Sverigedemokraterna 2018-11-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-11-07

§ 313

Handlingsplan för intern kontroll 2019,
kommungemensamma kontrollaktiviteter

Dnr KS 2018/0760

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna
kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma
kontrollaktiviteter.
För 2019 föreslås granskning inom områden:
1. Kontroll av attestlistor
2. Kontroll av direktupphandlade inköp
3. Riskanalys kring bedrägligt beteende och oegentligheter

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018

Yrkanden
Börje Hed (FNL) och Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta handlingsplan för internkontroll 2019 med följande
kontrollaktiviteter:
- Kontroll av attestlistor
- Kontroll av direktupphandlade inköp
- Riskanalys kring bedrägligt beteende och oegentligheter

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-07

KS 2018/0384

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutssalen, Rådhuset, 2018-11-07 klockan 15.00–18.20

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, tjänstgör inte § 328 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), tjänstgör inte § 310 pga jäv
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson § 310 och för
Anders Almgren (S) § 328
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Fabian Zäll (L)
Christine Ohlsson (M)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Patrik Persson, controller
Johanna Davander, kommunikationschef
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Emma Mesán, kommunjurist
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)

Paragrafer

§ 299-334

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-07

KS 2018/0384

Rådhuset, måndagen den 19 november 2018, kl 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)

Fanny Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Paragrafer

§ 299-334

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-12-12

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Ekonomiavdelningen

2018-10-15
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Diarienummer

KS 2018/0760

Lena Bråberg Svensson

Kommunstyrelsen

046-357058
lena.braberg@lund.se

Handlingsplan för internkontroll 2019,
kommungemensamma kontrollaktiviteter
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna
kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma
kontrollaktiviteter.
För 2019 föreslås granskning inom områden:
1. Kontroll av attestlistor
2. Kontroll av direktupphandlade inköp
3. Riskanalys kring bedrägligt beteende och oegentligheter

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018

Barnets bästa
Den interna kontrollen är ett led i kommunens styrning och ledning
och ett verktyg att säkerställa att resurser används på ett
ändamålsenligt sätt så att barns intresse skyddas.

Ärendet
Internkontroll i Lunds kommun styrs av kommunallagen och
kommunkontorets anvisningar. Syftet med den interna kontrollen är
att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att:






Kommunens tillgångar tryggas samt förhindra förluster
Lagar, reglementen planer och policys följs
Resurser används i enlighet med fattade beslut
Redovisningen är rättvisande
Politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar.

En kommungemensam riskanalys har gjorts och kommunens
ledningsgrupp har deltagit i hanteringen med följande värdering och
prioritering.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-10-15
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KS 2018/0760

Risk

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Att obehöriga
utför mottagnings
eller beslutsattest
av ekonomiska
transaktioner

4. Sannolik

2 Lindrig

8

Kontroll av
attestlistor

Att nämnder och
styrelser brister i
följsamhet mot
rutiner kring
direktupphandling

4. Sannolik

2. Lindrig

8

Kontroll av
direktupphandlade
inköp

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Att det
förebyggande
arbetet för att
utsättas för
bedrägligt
beteende är
otillräckligt

Kontrollaktivitet

Riskanalys kring
bedrägligt/
oegentligt
beteende

Att obehöriga utför mottagnings- eller beslutsattest av
ekonomiska transaktioner
Bakgrund
Det finns ingen automatisk kontroll av behörigheter i
ekonomisystemet gentemot delegationsordning/attestordning eller
anställning. Syfte med kontrollen är att säkerställa att endast
behöriga kan mottagnings- och beslutsattestera.

Sannolikhet
Beslutsattestanter registreras och tas bort från ekonomisystemet
manuellt vilket kan medföra att systemets register
inte överensstämmelse med beslutad attestförteckning och
delegationsordning. För mottagningsattest krävs en aktuell
anställning.

Konsekvens
Konsekvensen kan bli att personer som inte är behöriga enligt beslut
kan beslutsattestera och att personer som slutat sin anställning kan
mottagningsattestera. Föreligger ett bedrägligt uppsåt kan
konsekvensen bli allvarlig, både utifrån ett ekonomiskt- och ett
förtroendeskadligt perspektiv.

Kontrollaktivitet
Kontroll av attestlistor.

Tjänsteskrivelse
2018-10-15
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KS 2018/0760

Frågeställning
Stämmer behörigheterna för attest i ekonomisystemet överens med
beslut samt mottagningsattestanter mot aktuella anställningar?

Att nämnder och styrelser brister i följsamhet mot rutiner
kring direktupphandling
Bakgrund
Det har framkommit, bland annat i kommunrevisionens
granskningar och kommunens egna interna kontrollarbete, att
det finns brister i följsamheten mot rutiner kring
direktupphandling.
Sannolikhet
Det har framkommit brister i tidigare granskningar.
Konsekvens
Inköp för kommunen genomföras på ett icke affärsmässigt sätt
samt att inköpen strider mot kommunens upphandlingspolicy
och interna riktlinjer för direktupphandling.
Kontrollaktivitet
Kontroll av direktupphandlade inköp genom att
kommunkontoret gör ett urval av inköp mellan 100 tusen
kronor och 580 tusen kronor för respektive nämnd. För varje
inköp i urvalet ska frågor besvaras.
Frågeställning
Bygger på kommunens regler för direktupphandling och omfattar
nio steg:










Kontroll av ekonomi och delegation
Stämma av behov
Begära offert
Pröva offert
Fatta beslut
Skriva avtal
Informera om beslut
Dokumentera upphandling
Arkivera och diarieföra

Tjänsteskrivelse
2018-10-15
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Att det förebyggande arbetet för att utsättas för bedrägligt
beteende är otillräckligt
Bakgrund
Förvaltningskulturen i Lunds kommun baseras på öppenhet och tillit.
Balansen mellan denna kultur och kontrollkultur måste balanseras
så att riskmedvetandet inom området blir en del av det förebyggande
arbetet mot bedrägligt beteende och oegentligheter. Nämnderna bör
därför årligen identifiera de områden som finns inom verksamheten
där bedrägligt beteende och oegentligheter kan förekomma samt
göra en riskbedömning inom området. Detta var en av revisionens
rekommendationer i en granskningsrapport av intern kontroll mot
mutor och oegentligheter 2016.

Sannolikhet
Sannolikheten för bedrägligt beteende och oegentligheter är liten,
men en medvetenhet om riskerna är en del av det förebyggande
arbetet.

Konsekvens
Om oegentligheter förekommer skadas förtroendet allvarligt för
verksamheten och detta tar lång tid att bygga på nytt. Kommunen
kan också lida ekonomisk skada.

Kontrollaktivitet
Kontrollaktivitetens syfte är att säkerställa att nämnderna
arbetar systematiskt för att förhindra bedrägligt beteende och
oegentligheter. Kontrollen har karaktär av löpande kontroll och
bör inarbetas i nämndernas årliga rutiner.
Frågeställning
Inom vilka områden finns det risk för bedrägligt/oegentligt
beteende? För områden med högst riskpoäng (sannolikhet ×
konsekvens) ska en handlingsplan tas fram för att minska risken.

kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

anta handlingsplan för internkontroll 2019 med följande
kontrollaktiviteter:

Tjänsteskrivelse
2018-10-15
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Kontroll av attestlistor
Kontroll av direktupphandlade inköp
Riskanalys kring bedrägligt beteende och oegentligheter

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör
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Dnr 851-34089-2018

Kontaktperson

Samhällsbyggnadsavdelningen
Sofia Pehrsson
010-224 15 45
sofia.pehrsson@lansstyrelsen.se

Information om justerad anvisningsmodell för ensamkommande
barn samt beräknade andelar för 2019 i Skåne län
Beräknade andelar för 2019

Länsstyrelsen har fått ta del av Migrationsverkets beräknade andelar för anvisningar av
ensamkommande barn för 2019 (se tabell längre ner i dokumentet).
Anvisningar fördelas enligt en modell där varje kommun tilldelas en andel som uttrycks i
ett promilletal. Andelstalet sätts sedan i relation till det totala antalet anvisningar som gjorts
i Sverige sedan 1 januari 2016. Andelstalet räknas ut från kommunens:
-

folkmängd,
mottagande av nyanlända,
mottagande av ensamkommande barn,
antal boendedygn för asylsökande som varit inskrivna i Migrationsverkets
mottagningssystem inom kommunens gränser,
samt antal boendedygn för ensamkommande barn som haft kommunen som
ankomstkommun.

Andelarna fastställs i december och börjar gälla den 1 januari kommande år. Andelarna
gäller ett år i taget. För mer information om anvisningsmodellen, se
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommandebarn-och-ungdomar/Mottagande-av-ensamkommande-barn/Anvisningskommun.html.
Justerad anvisningsmodell

Den justerade anvisningsmodellen har tillkommit efter det att regeringskansliet sommaren
2018 gav Migrationsverket i uppdrag att justera modellen på ett sätt som ska underlätta för
kommuner att omfördela sina andelar inom länet. Information om den justerade modellen
finns i bifogat dokument Justerad anvisningsmodell för ensamkommande barn – en övergripande

Förslag andelstal EKB 2019 samt justerad anvisningsmodell

Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

Bankgiro

E-post och webb

Sociala medier

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00 vx

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 11 00

www.lansstyrelsen.se/skane

Twitter: @lstskane

INFORMATION
2018-11-07

beskrivning. Länsstyrelsen tillsammans med Migrationsverket kommer också att bjuda in till
ett informationsmöte via Skype/telefon för de kommuner som vill ha mer information om
förändringarna samt möjlighet att ställa frågor. Det tillfället kommer att äga rum den 14
november kl. 9-10.
Skype: https://meet.lansstyrelsen.se/flykting.skane/J3V42GJP
Via telefon 010-2230230, kod 4773038
En kommun som är intresserad av att öka eller minska sitt mottagande av ensamkommande
barn behöver komma överens med en annan kommun om en omfördelning av andelar. För
att underlätta en bedömning om vilka kommuner som skulle kunna vara intressanta att
inleda en dialog med finns även aktuell måluppfyllelse med i tabellen nedan. En kommun
med hög måluppfyllelse och låg andel lär inte få en utjämningsanvisning på länge, vid
nuvarande låga prognos för nya anvisningar. Det ska också tilläggas att
anknytningsanvisningarna hittills i år har legat på 62% av det totala antalet anvisningar.
Även en kommun som väljer att omfördela hela sin andel till en annan kommun behöver
således ha beredskap för anknytningsanvisningar.
Vid överenskommelse mellan kommuner- att tänka på

Om kommuner sinsemellan önskar omfördela andelar ska en skriftlig överenskommelse
tecknas mellan kommunerna. Denna bör undertecknas på kommunledningsnivå. En
överenskommelse om omfördelning av andelar måste ske mellan kommuner i samma län.
De kommuner som gör en överenskommelse om omfördelning av sina andelar behöver
meddela Länsstyrelsen detta, via mail till sofia.pehrsson@lansstyrelsen.se, senast den 21
november. Slutgiltigt beslut om andelstal för 2019 tas av Migrationsverket i december, på
förslag från Länsstyrelsen.
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Kommuner Skåne
Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge

Beslutad andel
2018 (promille)
1,16
1,17
1,71
1,09
2,86
11,56
4,44
2,18
1,34
1,30
2,29
6,55
3,88
3,48
2,63
12,53
25,80
1,19
1,71
2,29
1,79
1,50
3,54
1,18
1,94
1,17
4,26
4,35
2,19
1,09
5,43
1,00
2,00

Måluppfyllelse
t.o.m. v.44
167,95%
116,56%
182,29%
107,24%
122,61%
80,89%
105,31%
89,37%
145,39%
89,92%
85,07%
175,48%
100,42%
151,15%
96,30%
80,85%
115,53%
98,23%
102,54%
127,61%
97,95%
103,90%
82,55%
165,10%
150,63%
199,81%
82,32%
80,61%
133,44%
196,61%
100,46%
116,89%
155,85%

Beräknad andel 2019
(promille)
1,29
1,09
2,29
1,48
3,01
13,77
4,21
2,70
1,40
1,56
1,66
7,24
3,41
3,94
2,76
12,46
28,05
1,15
1,66
2,29
1,84
1,49
3,00
1,27
2,40
1,22
4,77
4,24
2,97
1,27
5,20
1,00
2,29
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Justerad anvisningsmodell för ensamkommande barn – en övergripande
beskrivning
Bakgrund
Den justerade anvisningsmodellen har tillkommit efter det att regeringskansliet sommaren 2018
tillförde ett uppdrag till Migrationsverket regleringsbrev att justera modellen på ett sätt som ska
underlätta för kommuner att omfördela sina andelar inom länet.
Den justerade modellen kan ses som en påbyggnad på den gamla modellen.
Nu kommer kommuner kunna välja att omfördela hela sin andel (eller del av andel) till en annan
mottagande kommun, utan hänsyn till en lägsta andelsnivå, om så önskas. Om omfördelning sker så
kommer det inte heller att medföra att kommunerna får ett anvisningsöverskott eller ett
anvisningsunderskott efter det att omfördelningsåret är över vilket varit fallet i den gamla modellen.
Den justerade modellen träder i kraft den 1 januari 2019. Därmed kommer de eventuella
omfördelningar som diskuteras regionalt – med kommuner och länsstyrelser - under hösten 2018 att
tillämpas inom ramen för den nya justerade anvisningsmodellen under förutsättning att erforderliga
beslut fattas (den justerade modellen tillsammans med 2019 års andelstal är föremål för fastställande
av Migrationsverkets generaldirektör i december 2018).
Målgrupp
Detta dokument vänder sig till dig som behöver en grundläggande förståelse för den justerade
modellen och vilket utfall av en omfördelning som kan förväntas om man gör på det ena eller andra
sättet. Dokumentet kan lämpligen användas av länsstyrelsernas personal då man samordnar och
möjliggör den regionala dialogen kring eventuella omfördelningar inom länen. Dokumentet kan
likväl användas av kommunernas personal som deltar i dessa dialoger eller som söker förståelse.
Dokumentet förutsätter dock viss förförståelse för hur den gamla anvisningsmodellen fungerar
grunden.
Dokumentets upplägg
Dokumentet inleds med ett antal punktsatser som sammanfattar kärnan i den justerade modellen.
Därefter följer ett avsnitt med beskrivande text. I bilaga till dokumentet finns exempel och diagram
som kan underlätta om man söker en något djupare kunskap.
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Sammanfattande punktsatser
Den justerade modellen syftar till att…
• förbättra möjligheterna för regional samverkan genom att underlätta omfördelning av andelar
mellan kommuner inom ett län.
Den justerade modellen innebär möjlighet för…
• en kommun att omfördela delar av eller hela sin andel till en (1) annan mottagande kommun
• flera kommuner inom länet att göra samma sak, även med samma mottagande kommun.
Begränsningar/villkor i den justerade modellen består av att…
• en specifik kommun måste pekas ut som mottagare av en annan kommuns andel
• en kommun som omfördelar delar av, eller hela, sin andel bara kan göra det till en (1)
mottagande kommun
• omfördelning bara kan ske en gång om året och den omfördelade andelen gäller sedan under
hela nästkommande kalenderår
• en kommun som tagit emot andel kan inte samtidigt ge bort andel
• den andel som blivit, eller som kvarstår, efter det att omfördelning skett ligger till grund för
den rörliga schablonersättningen enligt förordning (2017:193) om statlig ersättning för
asylsökande m.fl. 7 § tredje stycket. Rätten till den fasta ersättningen om 500.000 kr påverkas
inte.
Utfallet av en omfördelning kan beskrivas som att…
• en kommun som mottagit extra andel kan komma att få anvisningar både av egen kraft
(utifrån kommunens egen ordinarie andel) och utifrån den mottagna extra andelen
• storleken på utfallet i antal anvisningar är beroende av både den egna kommunens
måluppfyllelse samt måluppfyllelsen för den kommun som man tagit emot andel från
• en kommun som tagit emot en annan kommuns hela andel kommer att få anvisningar på
grund av den mottagna andelen enbart om den kommun som givit andelen skulle ha fått
anvisning om den kommunen behållit andelen
• en kommun som mottagit del av en andel från en annan kommun kommer att få anvisningar
med anledning av omfördelningen enbart om givande kommun inte ska få anvisningen i
förhållande till den andel kommunen behöll
• en kommun som mottagit en andel från en annan kommun med väldigt hög måluppfyllelse
alltså inte per automatik kan räkna med att man får extra anvisningar (självfallet beroende på
hur många ensamkommande barn som söker asyl under det aktuella året)
• det totala antalet anvisningar till ett enskilt län blir lika stort om omfördelning skett inom
länet som om omfördelning inte ägt rum över huvud taget
• en omfördelning som ägt rum inom ett län inte påverkar utfallet av antal anvisningar i ett
annat län
• kommuner som ligger i ett län där omfördelning skett, men som inte själva är del i
omfördelningen, inte påverkas avseende utfallet av antal anvisningar
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•
•

•

konsekvenserna av en omfördelning helt stannar inom länet och mellan de kommuner som
ingår i omfördelningen
en kommun som tagit emot andel av en annan kommun och då omfördelningsåret är över,
kommer att ha den måluppfyllelse man nått med enbart de anvisningar som grund som
kommunen fått av egen kraft. Det kommer alltså inte uppstå en anvisningsskuld eller
anvisningsöverskott på grund av att kommunen året innan varit del i en omfördelning
en kommun som omfördelat hela sin andel eller del av sin andel till en annan kommun,
kommer då omfördelningsåret är över, att ha en måluppfyllelse som är opåverkad av att
kommunen under föregående år ingått i en omfördelning i förhållande till om kommunen
själv tagit emot sin andel. Det vill säga, måluppfyllelsen har påverkats så som om kommunen
som omfördelade andelar själv hade tagit emot anvisningarna som omfördelades.
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Beskrivning av den justerade modellen
Då utjämnande anvisning av ett ensamkommande barn ska ske kommer systemet att identifiera den
kommun i landet som för ögonblicket har lägst måluppfyllelse. Om det är en kommun som inte
genomfört en omfördelning av sin andel så anvisas den kommunen, helt i enlighet med de principer
som gäller enligt den gamla modellen.
Om den kommun som systemet identifierar med lägst måluppfyllelse däremot har omfördelat hela
sin andel till en annan kommun i länet så kommer systemet istället att rikta anvisningen till den
kommun i länet som varit mottagare av den omfördelade andelen. Måluppfyllelsen för den första
kommunen räknas då upp i rätt omfattning genom att en s.k. skugganvisning 1 bokförs den
kommunen. För den mottagande kommunen redovisas denna anvisning som en s.k. omfördelad
anvisning 2 som inte ger tillskott till den kommunens måluppfyllelse.
Om den kommun som systemet identifierar med lägst måluppfyllelse har omfördelat del av sin andel
till en annan kommun i länet så kommer kommunen som omfördelat del av sin andel att få
anvisningen om dess måluppfyllnad baserat på den kvarvarande andelen, exkluderat
skugganvisningar, är mindre än 100 % . Annars anvisas till mottagaren av den omfördelade andelen.
Se flödesschema nedan.

a = Egen andel
ao = Omfördelad andel
M = Måluppfyllelse ( (A+As)/(At*a) )
Mo = Omfördelad måluppfyllelse ( (A)/(At*ao) )
A = Anvisningar
As = Skugganvisningar
At = Totalt antal anvisningar sedan 2016-01-01

Lägst M
Ja
Nej

Har ao
Ja
ao = 0

Ja

Nej
Anvisa till
kommunen

1

Nej

Mo >= 100%

Ja

Anvisa till
omfördelningskommun

Begreppet skugganvisning betecknar en administrativ anvisning i syfte att räkna ut kommunens ordinarie
måluppfyllelse
2
Begreppet omfördelad anvisning innebär en registrering av en faktiskt genomförd anvisning, men som inte ska
tillgodoräknas kommunens måluppfyllelse
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Om den kommun som systemet identifierar med lägst måluppfyllelse ingår i en omfördelning genom
att man tagit emot andelar så kommer anvisningen ske till den kommunen och kommunens
måluppfyllelse kommer att justeras uppåt. En sådan anvisning sker alltså i förhållande till
kommunens egen ordinarie andel och måluppfyllelse.
En kommun som har en måluppfyllelse över 100% kan av egen kraft aldrig få en utjämnande
anvisning så länge måluppfyllelsen förblir över 100%. För varje anvisning som sker till någon annan
kommun i landet så sjunker dock måluppfyllelsen för alla andra kommuner. Först då kommunen
hamnat under 100% måluppfyllelse så kan kommunen bli aktuell för en utjämnande anvisning om
den har den lägsta måluppfyllelsen. Detta gäller alltså även en kommun som omfördelat sin andel till
en annan kommun.
Om en kommun tar emot en andel från en annan kommun som har en måluppfyllelse högt över
100% så kan den mottagande kommunen alltså inte få några anvisningar som är kopplade till
omfördelningen förrän den första kommunens måluppfyllelse sjunkit så långt att den blivit den lägsta
i landet. Den exakta principen för hur utjämnande anvisningar sker idag överförs alltså i den
justerade modellen när det är fråga om omfördelade andelar.
------------------------------------------------------------Exempel 1
Kommun A har en andel om 5 promille och en måluppfyllelse om 80%
Kommun B har en andel om 2 promille och en måluppfyllelse om 200%
Kommun B omfördelar sin andel (2 promille) till kommun A. Eftersom det, om
omfördelning inte skett, skulle ha dröjt länge innan kommun B fått en anvisning så
kommer det på samma sätt att dröja länge innan kommun A får en anvisning som har sin
grund i att kommunen tagit emot 2 extra promille från kommun B. Däremot kan kommun
A, på grund av sin egen låga måluppfyllelse, räkna med att få anvisningar av egen kraft.
-----------------------------------------------------------------Om man antar att orsaken till att en kommun tar emot extra andelar är att kommunen också vill ha
fler anvisningar så kan ovanstående effekt tyckas vara ologisk. Men det är tvärtom så att effekten
både är logisk och önskvärd. Om utfallet i exemplet ovan istället blivit att kommun A fått
anvisningar utifrån sin egen måluppfyllelse men i relation till andelen 7 promille så hade det i
praktiken inneburit att fler anvisningar gått till kommungruppen A+B än vad fallet varit om
omfördelning inte skett. Därigenom hade även fler anvisningar gått till det län där kommun A och B
ligger än om kommunerna inte omfördelat och slutligen skulle därmed färre anvisningar ha gått till
andra kommuner och län än vad annars varit fallet. Genom denna logik stannar alltså effekten av
omfördelning inom länet och mellan de inblandade kommunerna.
Den ovan beskrivna effekten av ingående måluppfyllelse måste alltså beaktas i de samtal som förs
kring regionala omfördelningar. Tar en kommun emot andelar från en eller flera kommuner med låg
måluppfyllelse så kommer den mottagande kommunen få ett högre utfall av anvisningar som är
kopplat till omfördelningen än en kommun som tagit emot andelar från en eller flera kommuner med
hög måluppfyllelse.
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----------------------------------------------------------------Exempel 2
Kommun A har en andel om 4 promille och en måluppfyllelse om 250%
Kommun B har en andel om 3 promille och en måluppfyllelse om 80%
Kommun B omfördelar sin andel (3 promille) till kommun A. Om kommun B behållit sin
andel hade de strax varit föremål för en första anvisning. Anvisningssystemet kommer
att identifiera kommun B som mottagare av nästa anvisning och då kommunen
omfördelat sin andel till kommun A så kommer anvisningen istället att omfördelas till
kommun A. Eftersom kommun A har en hög måluppfyllelse kommer det dock att dröja
länge innan kommun A får en anvisning av egen kraft.
-----------------------------------------------------------------Observera att den rörliga schablonersättning som kommunen enligt förordning (2017:193) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl. 7 § tredje stycket med automatik får utbetalad är uträknad utifrån
kommunens andel. En kommun som tagit emot andelar kommer att få en högre sådan ersättning och
en kommun som lämnat bort del av eller hela sin andel kommer att få en lägre ersättning, eller ingen
alls. Den fasta ersättningen om 500.000 kronor påverkas inte av att en eventuell omfördelning gjorts.

Uträkning av måluppfyllelse
I samband med att den nya justerade anvisningsmodellen träder i kraft så införs det också en viss
förändring i sättet som måluppfyllelsen räknas ut. Det justerade uträkningssättet tar sitt avstamp i att
andelstalen kommer att periodiseras. Detta får till följd att om en kommuns andel ändras (vid
årsskifte) så kommer inte kommunens måluppfyllelse att ändras, vilket varit fallet då det gamla sättet
att räkna använts. Närmare beskrivning av sättet att räkna återfinns i bilagan.

Bilaga: Fördjupning genom exempel och diagram
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Fördjupning genom exempel och diagram

Bilaga

Omfördelning
Exempel:
En kommun (A) väljer att omfördela en del av, eller hela, sin andel till en annan kommun i länet.
Andel 2018: 11,45 ‰
Andel 2019: 12,15 ‰
En annan kommun (B) i länet önskar ökat mottagande och erbjuder kommunen i exemplet att
omfördela en del av sin andel till dem.
Kommun (A) väljer att omfördela 9,15 ‰ av sin andel och behåller 3 ‰.
Första anvisningen till kommun (A)
Kommunen har sedan innan 60 anvisningar. Efter 685 simulerade anvisningar ska kommunen få en
anvisning. Kommunen har måluppfyllelse 90,2875 %:
60
----------------------------------- = 90,2875 %
5077*0,01145+685*0,01215
För att kontrollera om anvisningen ska omfördelas räknar vi om måluppfyllelsen med den
omfördelade andelen.
60
--------------------------------- = 99,6899 %
5077*0,01145+685*0,003
Vi får en måluppfyllelse på 99,6899 % vilket är under 100 % och anvisningen går därför till kommun
(A).
Andra anvisningen till kommun (A)
Kommunen har sedan innan 61 anvisningar. Efter 760 simulerade anvisningar ska kommunen få en
anvisning. Kommunen har måluppfyllelsen 90,5506 %.
61
----------------------------------- = 90,5506 %
5077*0,01145+760*0,01215
För att kontrollera om anvisningen ska omfördelas räknar vi om måluppfyllelsen med den
omfördelade andelen.
61
--------------------------------- = 100,9739 %
5077*0,01145+760*0,003
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Vi får en måluppfyllelse på 100,9739 %, vilket är över 100 % och anvisningen omfördelas till
kommun (B) som tagit emot omfördelningen. Vi skapar nu även en skugganvisning hos kommun
(A).
Tredje anvisningen till kommun (A)
När nästa anvisning kommer till kommun (A) har vi redan omfördelat en anvisning. Nu blir
matematiken en aning knepigare. Skugganvisningarna ska räknas till kommunens anvisningar för
den normala måluppfyllelsen, men inte för beräkning av omfördelad måluppfyllelse.
Kommunen har sedan innan 61 anvisningar och har lämnat över en anvisning enligt omfördelning.
Kommunen skulle ha haft 62 anvisningar. Efter 821 simulerade anvisningar ska kommunen få en
anvisning. Kommunen har måluppfyllelsen 91,0335 %.
61+1(skugganvisning)
----------------------------------- = 91,0335 %
5077*0,01145+821*0,01215
Och för beräkning av måluppfyllelse med den omfördelade andelen:
61
--------------------------------- = 100,6690 %
5077*0,01145+821*0,003
Nedan ser vi en tabell som är framtagen i en simulering av 2000 anvisningar med ovan beskrivet
scenario. Det börjar med åtta anvisningar till kommunen utan omfördelning. Detta för att kommunen
redan ligger efter i sin måluppfyllelse på grund av obalans i anvisningarna. När väl balans uppnåtts
kommer ungefär var fjärde anvisning gå till kommunen, resterande anvisningar omfördelas. Tabellen
nedan anger de anvisningar som ska gå till vår exempelkommun (A). Första kolumnen är den
måluppfyllelse som är baserad på ursprunglig andel med skugganvisningar inräknade. Andra
kolumnen är den måluppfyllelse som gäller för den omfördelade andelen utan att vi räknar med
skugganvisningarna.
Måluppfyllelse
85,9930%
86,7603%
87,7163%
88,2678%
88,9244%
89,1162%
89,6320%
90,2875%
90,5506%

Omfördelad
Måluppfyllelse
89,8758%
91,3392%
92,8516%
94,2486%
95,6708%
96,9538%
98,3246%
99,6899%
100,9739%

Omfördelad
anvisning
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
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91,0335%
91,5032%
91,9496%
92,3545%
92,7348%
93,1382%
93,5018%
93,8111%
93,5784%
93,9539%
94,0971%
94,3849%
94,6371%
94,9278%
95,1690%
95,2617%
95,5225%

100,6690%
100,4077%
100,1012%
99,7868%
101,1002%
100,7896%
100,4711%
100,1400%
99,6427%
100,9433%
100,5662%
100,2398%
99,9060%
101,1693%
100,8346%
100,4547%
100,1341%

JA
JA
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
JA
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA

Förändringar avseende beräkning av måluppfyllelse
Sättet måluppfyllelse hittills räknats ut på är genom att räkna fram alla anvisningar som gjorts till
kommunen sedan den 1 januari 2016. Därefter beräknas det hur många anvisningar som skulle ha
gått till kommunen om den hade haft exakt 100% måluppfyllelse. Detta görs genom att ta alla
anvisningar som gjorts till alla kommuner från och med 1 januari 2016 och sedan multiplicera med
kommunens andel.
Anta att en kommun har tagit emot 53 anvisningar och att det totalt har gjorts 5077 anvisningar till
alla kommuner. Andelstalet för kommunen är 11,45 ‰. Antalet anvisningar kommunen borde ha fått
blir då 5077*0,01145=58,13. Med hjälp av dessa tal räknas sedan måluppfyllelsen ut:
53
53
------------------ = --------- = 91,17%
5077*0,01145
58,13
Detta sätt att räkna på innebär alltså en omedelbar koppling mellan måluppfyllelsen, kommunens
andel och antal gjorda anvisningar. Det har inneburit att då vissa kommuner fått en förändrad andel
vid ett årsskifte så har måluppfyllelsen över en natt också förändrats – ibland t.o.m. i avsevärd grad.
Den förändring som nu inför görs i hur man beräknar antalet anvisningar en kommun borde ha fått.
Det införs nu perioder då andelstal gäller. Till exempel kommer vi använda dagens andelstal för
perioden 1 januari 2016 till och med 31 december 2018. De nya andelstalen kommer att gälla för
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perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2019. Måluppfyllelsen som den 31 december 2018
beräknades enligt:
53
------------------ = 91,17%
5077*0,01145
Kommer den 1 januari 2019 istället beräknas enligt följande om vi antar att kommunens andel
samtidigt höjs till 12,15‰:
53
---------------------------------- = 91,17%
5077*0,01145 + 0*0,01215
Tillägget ”+0*0,01215” förklaras med att noll anvisningar gjorts i perioden 1 januari 2019 till 31
december 2019 med det nya andelstalet för kommunen. Måluppfyllelsen kommer därmed inte att ta
ett skutt på grund av den förändrade andelen utan kommer att ligga kvar då nya andelstal införs.
Om det gamla sättet att räkna ut måluppfyllelse hade tillämpats
skulle i exemplet ovan resultatet blivit som följer:
53
------------------ = 85,91%
5077*0,01215
När sedan 50 anvisningar skett i landet, men utan att just denna kommun fått någon anvisning så
räknas måluppfyllelsen ut enligt följande:
53
---------------------------------- = 90,23%
5077*0,01145+50*0,01215
När ytterligare 50 anvisningar skett, och kommunen fått 1 av dessa, räknas måluppfyllelsen ut enligt
följande:
54
---------------------------------- = 90,99%
5077*0,01145+100*0,01215
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Beskrivande diagram
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BESLUT
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Datum

2018-11-09

Diarienummer

851-33386-18

Länets kommuner, e-post:
info@bjuv.se; burlovs.kommun@burlov.se;
kommunstyrelsen@bromolla.se; bastads.kommun@bastad.se;
kommunstyrelsen@eslov.se; kontaktcenter@helsingborg.se;
kommunen@hoganas.se; kommunen@horby.se;
kommun@hoor.se; kommunen@hassleholm.se;
kommun@klippan.se; kommunen@kavlinge.se;
kommun@kristianstad.se; kommun@landskrona.se;
kommunstyrelsen@lomma.se; lunds.kommun@lund.se;
kommunstyrelsen@malmo.se; kommun@osby.se;
kommunhuset@perstorp.se;
kommunledningskontoret@simrishamn.se; kanslihuset@sjobo.se;
kansli@skurup.se; kommunen@staffanstorp.se; info@svalov.se;
kommunen@svedala.se; kommun@tomelilla.se;
trelleborgs.kommun@trelleborg.se; vellinge.kommun@vellinge.se;
kommunen@ystad.se; kommun@astorp.se; info@engelholm.se;
kommunkontor@orkelljunga.se; kommun@ostragoinge.se

Migrationsverket, e-post:
migrationsverket@migrationsverket.se
bosattningsenheten@migrationsverket.se

Beslut om fördelning av anvisningar år 2019
till kommuner i Skåne län
Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att fördelning av mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Skåne län
(kommuntal) för kalenderåret 2019 ska ske enligt Bilaga 1 till detta beslut.

Redogörelse för ärendet
En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa förutsättningar.
Av förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner framgår det
totala antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar per kalenderår samt de
länstal som följer av bilaga till förordningen. Enligt 2 § förordning (2017:913),
med ikraftträdande den 1 januari 2019, ska 9 000 nyanlända omfattas av anvisningar till kommuner för år 2019. Av bilaga med förteckning över länstal 2019,
också med ikraftträdande den 1 januari 2019, framgår i förteckning över länstal att
länstalet för Skåne län är 1032 för år 2019.
Länsstyrelsen ska, med hänvisning till 5 § förordning (2016:39) om mottagande
av vissa nyanlända invandrare för bosättning, besluta om fördelningen mellan
kommuner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar
under ett visst kalenderår (kommuntal). Kommuntalen ska beslutas i förväg för ett
kalenderår i taget. Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn
tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, samman-

Postadress

Besöksadress

205 15 Malmö

Södergatan 5

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

Telefon

Telefax

010-224 10 00 vx 010-224 11 00

Bankgiro

102-2847

E-post

skane@lansstyrelsen.se

www

www.lansstyrelsen.se/skane
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Diarienummer

851-33386-18

tagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av
asylsökande som vistas i kommunen, 7 § lag (2016:38).

Skälen för länsstyrelsens beslut
Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Mot bakgrund av
gällande lagstiftning beslutar Länsstyrelsen i Skåne län att fördelning av
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till
kommuner i Skåne län (kommuntal) för kalenderåret 2019 ska ske enligt detta
besluts bilaga, se Bilaga 1.

Upplysningar
Om länstalen revideras under innevarande kalenderår, får även kommuntalen
revideras.
Kommuntalen får också revideras under innevarande kalenderår efter överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet, 7 § förordning
(2016:39).
Det av Migrationsverket totala skattandet av mottagandet för Skåne län för år
2019 är 2831 nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar med
uppehållstillstånd, varav 1032 ska tas emot på anvisning.
Detta beslut kan enligt 9 § lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning, inte överklagas.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Ola Melin efter föredragning av
integrationsutvecklare Gunilla Holmlin. I beslutets beredning har även
avdelningschef Peter Cavala och t.f. enhetschef Åsa Stenbäck Holmér deltagit.
Ola Melin
Länsöverdirektör
Detta ärende har beslutats digitalt och saknar därför namnunderskrift
Bilaga
Bilaga 1.

Fördelning av anvisningar av nyanlända till kommuner enligt
regeringens beslut om tilldelad länsfördelning för Skåne län år 2019

BESLUT
Datum

2018-11-09
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Bilaga 1
Fördelning av anvisningar av nyanlända till kommuner enligt regeringens beslut
om tilldelad länsfördelning för Skåne län år 2019
Kommun

Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge

Länstal

Kommuntal

5
3
0
16
34
74
0
39
17
24
9
21
69
12
61
213
43
0
0
0
31
20
54
2
45
8
66
82
33
0
51
0
0
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Boel Hansson
046-35 54 47
boel.hansson@lund.se

Samverkansgrupp – Socialförvaltningen
Tid och plats

12 november 2018, Kristallen, Lund

Närvarande

Akademikerförbundet SSR:
Vision
Kommunal
Arbetsgivaren

Pernilla Fors
Anna Nilsson
Annika Pettersson, ordförande
Inger Fröman, verksamhetschef
Marie Eldh Holmkvist, HR-strateg
Boel Hansson, sekreterare

1. Annika Pettersson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Dagordningen godkänns med tillägg av genomlysningen av organisationen och
med ambitionen att hinna med SSR fråga om HR-stöd till chefer
Till justeringsmän utses utöver Annika Pettersson, Pernilla Fors och Lars Öst.
2. Föregående protokoll: Föregående protokoll godkänns, med återkopplingen att
sekretess är kopplat till introduktionen.
3. Socialnämndens handlingar
Annika Pettersson föredrar handlingarna till socialnämndens sammanträde.
Temat handlar om Kunskapsbaserad socialtjänst.
Under punkten Förvaltningen informerar kommer nämnden att få information
om:
IOP om utsatta EU-medborgare, IOP för ensamkommande, länstal för mottagande
av flyktingar 2019, pengar för stödteam för familjer.
Inga synpunkter framförs i ärendena till socialnämnden.
4. Verksamhets- och organisationsfrågor
Genomlysning av organisationen
En ppt kommer att skickas ut.
Allt som planerats är nu i genomförandefas. Presidiet och myndighetsutskottet är
en fokusgrupp.
Lex Sarah-anmälningar
Lex Sarah-anmälningen 2018-29 anmäles.
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 1255
221 05 LUND

Brotorget 1

046-35 50 00

www.lund.se

socialforvaltningen@lund.se
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Introduktionsplan
Egil Drakfelt, introduktionssamordnare, redogör för förslaget till introduktionsplan
för socialsekreterare med myndighetsutövning som arbetats fram av en
partsammansatt grupp. Den gäller för det första anställningsåret.
Beslut: Parterna är överens om introduktionsplanen.
Introduktionsplanen ska kommuniceras ut i verksamheten.
Kompetensutvecklingsplan
Johan Larsson Boström informerar om Kompetensutvecklingsplan för befattningar
som kräver socionomexamen på socialförvaltningen. Texten kommer att redigeras
ytterligare och ska samverkas i december.
SSR vill se att den kopplas till löneutvecklingen.
Annika Pettersson ser det som naturligt, frågan är på vilket sätt det kan göras.
Tanken är att fortsatt arbete med detta ska ske.
Arbetstidsmåttet för flyktingenhetens boende
Risk- och handlingsplaner är genomförda och AG ser inte att det föreligger några
stora risker.
Vision begär att frågan tas i särskild ordning.
AG har inget att invända och HR-konsult och verksamhetschef bereder ärendet
och kallar till möte.
5. Personal
Inget att rapportera.
6. Ekonomi
Så fort den ekonomiska månadsrapporten för oktober är klar skickas den till
samverkansgruppen.
7. Arbetsmiljö
SAM-enkäten
Information om SAM-enkäten. Materialet har kommit sent och gruppen är
överens om att de fackliga organisationerna kan komma med frågor under tiden
fram till nästa samverkan.
Vision undrar om det är möjligt att få ta del av frisvaren.
AG skickar frisvaren om det är tekniskt möjligt
SAM-arbetet samverkas i december.
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Flytten till Bytaregatan
Maria Berseus ger en lägesrapport. Just nu diskuteras kostnadsfördelningen
mellan de förvaltningar som flyttar in. Inflyttning för socialförvaltningens del sker
den 11-15 mars.
Just nu ser det ut som att varje enhet tar sitt arbetsmiljöansvar och att det ska
samordnas via ett ”arbetsmiljöråd” för de gemensamma ytorna.
Vision är inte nöjd med förslaget.
Vision anser att samordningsansvaret ska följa arbetsmiljödelagationen och att
det är en namngiven person som har samordningsansvaret för arbetsmiljön på
Bytargatan, enligt en tidigare förhandling gällande Comung.
Maria Berseus tar tillbaka frågan och kommer att återkommer med förslag till
beslut i december.
Flytten till Bytaregatan kommer att vara en stående punkt fram i
samverkansgruppen fram till flytten och Maria Berseus kommer att delta.
Rutin kring polisanmälan gällande brott mot anställd
Både SSR och Vision tycker att rutinen är tydlig och bra.
Rutinen kommuniceras ut i verksamheten.
8. Jämställdhet och mångfald
Annika Pettersson återkopplar i december.
9. Miljöfrågor
10. Övrigt
HR-stöd till chefer (SSR)
SSR ser att cheferna är pressade. Vissa av stödsystemen fungerar inte vilket skapar
frustration. En del av det som ingår i chefsintroduktionen har tappats bort.
AG tar till sig synpunkterna och återkommer i december.
Nästa samverkan är måndagen den 10 december.
Vid protokollet
………………………………………
Boel Hansson, sekreterare
Justeras
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……………………………………..
Annika Pettersson, ordförande

...............................................
Pernilla Fors, SSR

………………………………………
Lars Öst, Vision
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Boel Hansson

Socialnämnden

046-35 50 00
boel.hansson@lund.se

Redovisning av delegerade beslut
Beslutsunderlag
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2018-11-01 –
2018-11-30
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden
2018-11-01 - 2018-11-30
Tillståndsenhetens beslut 2018-11-01 - 2018-11-30
Beslut att få ta del av sekretessbelagt material i forskningssyfte.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

godkänna redovisningen av delegerade beslut för november
2018.

Boel Hansson
nämndsekreterare
Beslut expedieras till:
Akten

Postadress

Box 1255
221 05 LUND

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

socialforvaltningen@lund.se

