Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Förvaltningsstaben

2018-12-05

Boel Hansson

Diarienummer

SO 2018/0010

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
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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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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
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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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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

11 (12)

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
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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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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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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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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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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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Bilaga
Fördjupning genom exempel och diagram

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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Datum

Diarienummer

2018-11-09

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
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205 15 Malmö
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291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

Telefon
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Bankgiro

102-2847

E-post

skane@lansstyrelsen.se
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www.lansstyrelsen.se/skane
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Datum

Diarienummer

2018-11-09

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
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Datum

Diarienummer

2018-11-09

851-33386-18

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
1032
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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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