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Sammanfattning
Socialnämnden gav vid sammanträdet den 13 april 2016 socialförvaltningen 

följande uppdrag: ”att inleda översyn av resurserna för arbetsmarknadsåtgärder 

och föreningsbidrag för eventuell minskning”. En arbetsgrupp bestående av 

berörda enhetschefer inom verksamhetsområdena barn, unga och familjestöd 

samt vuxen har arbetat med inhämtande av fakta och statistik avseende 

översynen av resurserna för arbetsmarknadsåtgärder. 

Arbetsgruppen har gått igenom de olika insatserna som bedrivs inom 

socialförvaltningen som är kopplade till arbetsmarknadsåtgärder utifrån syfte, 

omfattning och kostnader. Utifrån inhämtade fakta och statistik kan man 

konstatera att de olika insatserna bidrar till att många personer som erhåller 

försörjningsstöd och i många fall under lång tid har stått utanför den reguljära 

arbetsmarknaden, får en möjlighet att via dessa åtgärder skaffa sig nya 

kunskaper och erfarenheter som möjliggör för dem att få ett arbete eller en 

praktikplats som på sikt gör det möjligt för dem att bli självförsörjande. 

Det finns möjligheter att effektivisera/förbättra vissa delar av 

arbetsmarknadsåtgärderna, men det finns flera faktorer att ta hänsyn till. 

Det gäller framför allt de olika åtaganden och avtal mellan Lunds 

kommun och Arbetsförmedlingen som socialnämnden har fått i uppdrag 

att utföra. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens missiv den 27 oktober 2016 av resurser för 

arbetsmarknadsåtgärder

Socialförvaltningens utredning den 27 oktober 2016 av resurser för 

arbetsmarknadsåtgärder.

Socialnämndens beslut den 13 april 2016, § 54.

Barnets bästa
Påverkar beslutet barn

Socialförvaltningens arbetsmarknadsåtgärder påverkar i stort sett inte 

barn, förutom den delen inom verksamheten ComUng, som riktar sig mot 

unga personer mellan 16 och 24 år. 

Har barn fått uttrycka sina åsikter 

Nej. Det finns inget forum för att inhämta barns åsikter i frågan.
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Har barns bästa betraktats?

Ja. Genom att eventuella besparingar inte föreslås inom verksamheten 

ComUng, som riktar sig till åldersgruppen 16-24 år.

Intressekonflikter

Nej. 

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden förslås besluta

att minska antalet arbetsmarknadskonsulenttjänster med 3

att minska antalet OSA-anställningar med 5

att minska antalet arbetsledartjänster inom KL-gruppen med 0,5

att genom ovan nämnda förlag minska kostnaderna för 

arbetsmarknadsåtgärder med 2 482 tkr

att i övrigt godkänna planeringen av förvaltningens arbete med 

arbetsmarknadsåtgärder med fortsatt målsättning att 164 

personer per år ska bli varaktigt självförsörjande genom 

arbete/utbildning/sjukförsäkringssystemet.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Annika Pettersson Ricardo Espinoza 

socialdirektör verksamhetschef

Beslutet expedieras till:

Akten
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Utredning om resurserna för 
arbetsmarknadsåtgärder

Sammanfattning
Socialnämnden gav vid sammanträdet den 13 april 2016  
socialförvaltningen följande uppdrag: ”att inleda översyn av resurserna 
för arbetsmarknadsåtgärder och föreningsbidrag för eventuell 
minskning”. En arbetsgrupp bestående av berörda enhetschefer inom 
verksamhetsområdena barn, unga och familjestöd samt vuxen har arbetat 
med inhämtande av fakta och statistik avseende översynen av resurserna 
för arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsgruppen har gått igenom de olika 
insatserna som bedrivs inom socialförvaltningen som är kopplade till 
arbetsmarknadsåtgärder utifrån syfte, omfattning och kostnader. Utifrån 
inhämtade fakta och statistik kan konstateras att de olika insatserna bidrar 
till att många personer som erhåller försörjningsstöd och i många fall 
under lång tid har stått utanför den reguljära arbetsmarknaden, får en 
möjlighet att via dessa åtgärder skaffa sig nya kunskaper och erfarenheter 
som möjliggör för dem att få ett arbete eller en praktikplats som på sikt 
gör det möjligt för dem att bli självförsörjande. 
Det finns möjligheter att effektivisera/förbättra vissa delar av 
arbetsmarknadsåtgärderna, men det är viktigt att påpeka att det finns flera 
faktorer att ta hänsyn till. Det gäller framför allt de olika åtaganden och 
avtal mellan Lunds kommun och Arbetsförmedlingen som 
socialnämnden har fått i uppdrag att utföra. 
En för stor förändring/minskning av arbetsmarknadsåtgärder skulle 
kunna innebära påfrestningar i övriga delar av socialtjänsten som t ex 
ökade kostnader för försörjningsstöd. En viktig del av 
arbetsmarknadsåtgärderna förväntas utföras av 
arbetsmarknadskonsulenter och översynen fokuserar på möjliga 
förändringar inom arbetsgruppen, deras uppdrag och roll.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har ansvaret för arbetsmarknadspolitiken i Lunds 
kommun. Socialnämnden har ansvaret för kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet. Inom socialförvaltningen bedrivs ett antal 
verksamheter/aktiviteter kopplade till arbetsmarknadsåtgärder, de flesta 
inom verksamhetsområde vuxen men också inom verksamhetsområde 
barn, unga och familjestöd. 

Det pågår ett stort arbete inom socialförvaltningen för att uppnå 
socialnämndens mål för 2016 ”Fler hushåll blir självförsörjande och 

tiden med försörjningsstöd minskar genom att alla som söker 

försörjningsstöd får rätt insats i rätt tid utifrån individuellt behov”. 
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Det gäller att tänka nytt och använda tillgängliga resurser på rätt sätt. 
Avvägning har gjorts om vilka resurser som behövs för att uppnå det 
fastställda målet, vilka kompetenser ska finnas och vilka eventuella 
förändringar kan göras avseende tjänster och arbetsuppgifter. Inte minst 
med tanke på att under de senaste åren har andelen i behov av 
försörjningsstöd under längre tid och komplexiteten i ärendena ökat.

Resurser och uppdrag inom socialnämndens 
arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadskonsulenter  

Inom socialförvaltningen finns 15 arbetsmarknadskonsulenttjänster, 12 
av dessa tjänster finns inom verksamhetsområde Vuxen och 3 inom 
verksamhetsområde Barn, unga och familjestöd. Lönekostnaderna för 
arbetsmarknadskonsulenterna uppgår till 7 718 tkr.

Arbetsmarknadskonsulentens främsta uppgift är att kartlägga brukarens 
förutsättningar på arbetsmarknaden och tillsammans med brukaren hitta 
en hållbar lösning som leder till egen försörjning. Uppdraget innebär 
arbete utifrån en helhetssyn på brukaren i syfte att underlätta ett snabbt 
inträde i arbete eller studier. Arbetsmarknadskonsulenten är viktig i 
utredningen kring arbetsförmåga för att kunna identifiera hinder och 
möjligheter så att brukaren ska få rätt stöd till rätt insats utifrån sina 
förutsättningar och behov. Arbetsmarknadskonsulenterna har i dag ett 
nära samarbete med arbetsförmedlingen och ytterligare arbete kring ett 
fördjupat samarbete pågår. Det är samtidigt viktigt att socialförvaltningen 
inte tar över arbetsförmedlingens uppdrag. Många av de som står 
närmare arbetsmarknaden kan klara sig bra med enbart 
arbetsförmedlingens stöd medan de som har varit arbetslösa en längre tid 
i regel behöver stöd från en arbetsmarknadskonsulent. 

2015 Antal 1005
Försörjningsstöd 830
Studentpraktik 15

Övriga 160 Från AF 125 Från andra enheter nom 
socialförvaltningen 35 

 
Under 2015 var sammanlagt 1005 personer aktuella hos en 
arbetsmarknadskonsulent. Av dessa hade 830 personer försörjningsstöd 
och 15 personer studentpraktik. Resterande 125 har deltagit i 
arbetsmarknadspolitiska program anvisade från Arbetsförmedlingen samt 
35 personer i uppdrag från andra enheter inom Socialförvaltningen. 
Av de 830 personerna med försörjningsstöd avslutades 357 personer 
varav 211 personer uppnådde självförsörjning (145 arbete, 55 utbildning 
och 11 ersättning från Försäkringskassan). 
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Resultatmålet för arbetsmarknadskonsulenterna på arbets- och 
försörjningsenheten och ComUng för 2015 var att 164 hushåll ska uppnå 
självförsörjning genom arbete eller studier. Resultatmålet per kalenderår 
gäller från 2010 utifrån att resurserna ska finansiera sig själva. Från 2016 
tas även de med som har blivit självförsörjande genom ersättning från 
Försäkringskassan i form av aktivitetsstöd eller sjukersättning, då en del 
av arbetet ägnats åt att få fram underlag till ansökningarna hos 
Försäkringskassan. Målet väntas uppnås.  

Under arbetet med översynen av arbetsmarknadskonsulenters roll och 
uppdrag har det framkommit att det finns en obalans i gruppen gällande 
antal ärenden per konsulent, men också hur man hanterar sin roll i 
relation till brukarna och kollegorna. Här finns det möjligheter till 
förändringar och justeringar inom arbetsgruppen. Andelen 
försörjningsstödstagare som står långt från arbetsmarknaden är stor och 
många av brukarna har problem med psykisk och/eller fysisk ohälsa och 
har inte rätt till ersättning från Försäkringskassan. Många har hamnat i en 
gråzon mellan myndigheter och olika ersättningssystem och är i behov av 
mycket stöd för att få tillgång till insatser från andra myndigheter, främst 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Detta arbete med att stödja, 
förstärka och utreda den enskildes egna resurser och förutsättningar, 
kräver ett kvalificerat socialt arbete. Kompetenskrav för 
arbetsmarknadskonsulenter ska vara en lämplig högskoleutbildning som 
kan matcha målgruppens behov.   

Vi bedömer att det finns möjligheter att minska antalet 
arbetsmarknadskonsulenter. En alltför stor minskning av antalet 
arbetsmarknadskonsulenter utan att göra de kvalitativa förändringar 
gällende lämplig högskoleutbildning skulle dock medföra ökad 
belastning för socialsekreterarna. 

Socialsekreterarna som arbetar med långvariga ärenden med 
förändringsbehov har en hög arbetsbelastning med ca 70 ärenden per 
tjänst. För att kunna bedriva ett motivations- och förändringsarbete krävs 
täta möten mellan klient och socialsekreterare, vilket i dag är svårt att 
åstadkomma i alla ärenden. Samverkan med andra myndigheter är 
oerhört viktigt för ett framgångsrikt arbete i dessa ärenden men är 
samtidigt tidskrävande. En viss neddragning av antalet 
arbetsmarknadskonsulenter behöver kombineras med att arbetsmarknads-
konsulenterna har adekvat högskoleutbildning. Genom att bedriva ett 
framgångsrikt kvalificerat förändringsarbete ökar möjligheterna att uppnå 
målsättningen att fler hushåll blir självförsörjande och tiden med 
försörjningsstöd minskar.
En förändring i arbetssätt samt en anpassning gällande kompetensen för 
arbetsmarknadskonsulenttjänster skulle möjliggöra en minskning med tre 
tjänster, vilket skulle innebära en besparing på 1 550 t kr. 
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Kostnader för arbetsmarknadsåtgärder i tkr enligt budget 2016:

Bruttokostnad Bidrag 
från AF

Nettokostnad

OSA 13 918 9 523 4 395
SAS 4 587 3 558 1 029
KL-gruppen 1 495
Råby gård 2 871 2 871
Arbetsmarknadskonsulenter 7 718 7 718
Bidrag till föreningar 350 350
Totalt 29 444 13 081 17 858

I kostnaderna ovan ingår personal- och lokalkostnader men även en del 
av lönen som betalas ut till de personer som deltar i olika 
arbetsmarknadsåtgärder.

Socialnämnden har även anslag för sommarpraktik med totalt 4 825 tkr 
för 2016. 

Offentligt skyddat arbete (OSA)

OSA är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i form av en anställning hos 
offentlig arbetsgivare som socialförvaltningen administrerar. 
Det är Arbetsförmedlingen som fattar beslut om vem som uppfyller 
kriterierna för att få en OSA. En muntlig överenskommelse mellan 
socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen är att hälften av de personer 
som anvisas en OSA uppbär försörjningsstöd. Anställningen innebär 
arbete för personer med funktionsnedsättning i rehabiliterande syfte vars 
arbetsförmåga är så nedsatt att de inte kan få annat arbete. Anställningen 
berättigar till A-kassa.

I syfte att öka genomströmningen av personer i OSA anställning och ge 
fler möjlighet till arbete infördes i överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen en regel att anställningen skulle pågå som längst i 
två år. Tidigare fanns det ingen bortre gräns. De flesta anställda i OSA 
ville ha kvar sin anställning och gjorde inga ansträngningar att hitta ett 
reguljärt arbete. Konsekvensen blev att inga nya arbetslösa kunde 
erbjudas anställning eftersom det inte blev någon omsättning. 
Anställningen är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och den anställde skall 
under denna period med stöd från socialförvaltningen och 
Arbetsförmedlingen ha en planering mot reguljär anställning eller studier 
när anställningen i OSA upphör. Helsingborgs kommun har tillämpat två 
årsregeln sedan flertalet år och har sett positiva resultat i att anställda inte 
”fastnar” i en arbetsmarknadsåtgärd utan i de flesta fall med stöd går 
vidare reguljär anställning eller studier.

2016 års budget för lönekostnader till de anställda är 4 395 tkr vilket ger 
30 heltidsanställningar per år. 
2013 års budget för lönekostnader till de anställda var 5 736 tkr vilket 
gav utrymme för ca: 40 anställda i OSA. Av det skälet är det fler som har 
avslutat sin anställning enligt nedan jämfört med utrymmet för antalet 
anställningar för 2016. 
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Den 29 februari i år avslutade 40 personer sin anställning då de uppnått 
en anställningstid på två år.
Av dessa har:
13 personer gått vidare till annan anställning
16 personer har fått A-kassa 
2 personer till IPS (Individual placement & Support) med A-kassa
7 personer har sökt sjukersättning varav 2 personer har blivit beviljade
2 personer har sökt försörjningsstöd och har fortsatt planering

De personer som blir aktuella för en OSA har en svag ställning på 
arbetsmarknaden även om man genom anställningen varit en del av 
arbetsmarknaden och i många fall stärkt sin kompetens. OSA-
anställningen leder oftast till självförsörjning och ger rätt till a-kassa och 
därmed normalt sett inget behov av försörjningsstöd även om den 
enskilde inte har fått annat arbete efter 2-årsperioden. 

En neddragning/minskning med 5 OSA-anställningar kan vara möjligt 
och det skulle innebära en besparing på 732 tkr. En avvägning har gjorts 
och en minskning med fem platser bedöms möjlig. Ytterligare 
nedskärningar bedöms inte möjliga då detta skulle innebära en ökad 
kostnad för försörjningsstöd.  

Särskilt anställningsstöd (SAS)

SAS är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i form av en anställning hos 
offentliga arbetsgivare under maximalt 12 månader. Det är 
Arbetsförmedlingen som fattar beslut om vem som uppfyller kriterierna 
för att få SAS. Anställningen riktar sig till de långtidsinskrivna arbetslösa 
på Arbetsförmedlingen. Anställningen berättigar inte till A-kassa.

Nettokostnaden per år för lönekostnader till de anställda är 1 029 tkr 
vilket ger 15 heltidsplatser.

Under 2015 har 17 personer haft anställning i SAS.
Av dessa har 5 personer avslutat sin anställning.
1 person har fullföljt sin anställning och därefter gått vidare till annan 
anställning
1 person har fullföljt sin anställning och därefter fått en timanställning
1 person har fullföljt sin anställning men inte fått något arbete därefter 
och då fått försörjningsstöd. 
2 personer har avbrutit på grund av rehabiliteringsbehov och har sökt 
försörjningsstöd.

De negativa konsekvenserna för socialförvaltningens brukare om SAS 
skulle upphöra är att inte få möjlighet till en anställning under 12 
månader och bli självförsörjande. Merparten av SAS-anställningarna 
erbjuds personer som uppbär försörjningsstöd. De blir i regel 
självförsörjande under anställningstiden och får i många fall 
arbetslivserfarenhet och kontakter som möjliggör fortsatt arbete eller ger 
incitament till att påbörja studier. Om möjligheten till SAS-anställning 
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upphör skulle troligen merparten vara kvar i fortsatt behov av 
försörjningsstöd.

Kretsloppsgruppen (KL-gruppen)

KL-gruppen är en praktisk verksamhet som riktar sig till personer som är 
arbetslösa och behöver stöd för att få ett arbete. 
KL-gruppen består av fyra arbetsledare, en av dem ansvarar för den delen 
som vänder sig till de olika boende inom flyktingområdet. 
Verksamheten finns i en verkstadslokal på Odlarevägen 12 och är 
uppdelad i tre arbetsområden, park och natur, verkstad och en 
serviceenhet som servar de olika boende för ensamkommande barn med 
diverse praktiska uppdrag. 
KL-gruppen kan ta emot upp till 30 personer i arbetsmarknadsåtgärder 
och erbjuda arbetsuppgifter med handledning och personligt stöd. 
Ca: 80 % av arbetsuppgifterna utförs till Tekniska förvaltningen inom 
park och natur. Tekniska förvaltningen finansierar 50 % av 
lönekostnaden för tre arbetsledare, halva lokalhyran, hela driftskostnaden 
av lokalen och kostnader för femton fordon i form av personbilar, 
traktorer, lastmaskiner, åkgräsklippare och övrig utrustning. 
Socialförvaltningen betalar leasingkostnaden för tre personbilar, 
lönekostnader för anställda i OSA/SAS och försörjningsstöd för de som 
har praktik.
Den del som servar de olika boendena finansieras av 
Flyktingmottagningen vad gäller en arbetsledare, ett servicefordon och 
materialkostnader.

Med detta samarbete erbjuder KL-gruppen arbetsuppgifter som ger 
kompetensutveckling till de som deltar i en arbetsmarknadsåtgärd. Även 
utbildningar erbjuds inom röjsåg, arbete vid lift, heta arbeten, arbete vid 
väg samt motorsåg A B E. Utbildningarna finansieras av tekniska 
förvaltningen.

Efter arbetsträningen på KL-gruppen fortsätter de som deltar i en 
arbetsmarknadsåtgärd sin planering med arbetsmarknadskonsulent och 
Arbetsförmedling mot målet arbete eller studier.
I 4-5 fall per år har KL-gruppen genom sina kontakter inom näringslivet 
bidragit till att de som arbetstränat på KL-gruppen fått en anställning hos 
privat arbetsgivare. Under 2015 har KL-gruppen tagit emot 33 personer i 
olika arbetsmarknadsåtgärder.

Nettokostnaden per år för verksamheten är 1 495 tkr.

Inom KL-gruppen finns det möjligheter att effektivisera arbetsledarnas 
arbetsuppgifter och minska antalet med en tjänst som skulle innebära en 
besparing på 250 t kr. (kostnaden för halva tjänsten) 
Om verksamheten läggs ner får andra alternativa arbetsplatser erbjudas 
till brukarna. En stor andel av brukarna har stort behov av personligt stöd 
för att fungera på en arbetsplats på grund av ett tidigare liv i missbruk, 
kriminalitet och/eller med psykisk ohälsa. Många vanliga arbetsplatser, 
främst inom näringslivet, har inte det psykosociala perspektivet på denna 
typ av problematik utan har istället produktion och resultat som mål. KL-



Tjänsteskrivelse

2016-10-27

7(11)

gruppens verksamhet drivs på uppdrag av tekniska förvaltningen. En 
nedläggning skulle påverka även tekniska nämndens ansvarsområde. 
Genom denna verksamhet utförs tjänster som det inte finns ordinarie 
medel för inom tekniska nämnden vilket ger ett mervärde för kommunen. 

Råby gård

Råby gård är en praktisk verksamhet som riktar sig till personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden och där det finns ett behov av att utreda 
arbetsförmågan. Verksamheten består av 4,5 arbetsledare och finns på en 
gård på Malin Gyllenkroks allé. Verksamheten är uppdelad i fyra 
arbetsområden, snickeri, kök, syateljé och en trädgårdsgrupp som även 
utför uppdrag år de olika stödboenden som socialförvaltningen erbjuder. 
Råby gård kan ta emot ca 25-30 personer. Flertalet av de personer som 
deltar i verksamheten börjar oftast på deltid på grund av nedsatt 
arbetsförmåga. 

Det finns även en arbetsmarknadskonsulent på Råby gård för att 
tillsammans med befintliga arbetsledare utreda vilka insatser som 
bedöms lämpliga för personer med funktionsnedsättning. Målgruppen är 
personer med funktionsnedsättning som uppbär långvarigt 
försörjningsstöd. 
Efter arbetsträningen på Råby gård fortsätter de som deltar i en 
arbetsmarknadsåtgärd sin planering med arbetsmarknadskonsulent och 
Arbetsförmedling mot målet arbete eller studier. I vissa fall kan det 
konstateras att det inte finns någon arbetsförmåga och då är alternativet 
en ansökan om sjukersättning. 

Under 2015 har Råby gård tagit emot 49 personer i olika 
arbetsmarknadsåtgärder.

Nettokostnaden per år för verksamheten är 2 871 tkr.

På Råby Gård finns möjlighet till olika arbetsuppgifter och är därmed ett 
alternativ med stor flexibilitet att göra anpassningar utifrån individens 
behov. En nedläggning skulle vara försvårande gällande insatser för 
grupper som står långt från arbetsmarknaden och framför allt för de med 
psykiska eller psykosociala svårigheter. Då försäkringskassan oftast 
kräver att personer som söker sjukersättning har prövats mot arbete utgör 
skriftligt underlag från perioden på Råby gård en mycket viktig del i att 
ansökan om sjukersättning beviljas.

ComUng, arbetsmarknadsinsatser riktat mot åldern 16 tom 24 år

ComUng är en permanent verksamhet mellan socialförvaltningen, kultur 
och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och 
Arbetsförmedlingen.

ComUng är en samverkansplattform för unga lundabor mellan 16 till 24 
år som varken arbetar eller studerar och som genom kartläggning och 
vägledning kan komma vidare till arbete eller utbildning. Målet är att fler 
unga ska nå innanförskap, det vill säga egen försörjning och makt över 
sitt liv. Medlet är ett samordningscenter med gemensam information, 
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vägledning och stöd samt en mötesplats för ungdomarna. ComUng 
samverkar för att mobilisera och bättre utnyttja de resurser och 
stödåtgärder som finns för målgruppen. Utifrån den unges stödbehov, ska 
den eller de olika kompetenserna träda in och stödja. Därmed blir 
konstellationerna runt den unge olika beroende på var hen befinner sig i 
sin planering. 

2016 års budget för arbetsmarknadskonsulenter, placerade på ComUng är 
1 500 tkr, som avser 3 heltidstjänster. 

Verksamheten ComUng har en budget på 1 764 tkr som avser 
lokalkostnad, samordnares lön samt övriga kostnader. (utökad ram i 
samband med EVP 2015-2017).  

Resterande tjänster som finns på ComUng finansieras av respektive 
förvaltning eller organisation. 

Av alla inskrivna (inte bara de som har försörjningsstöd) som avslutades 
under 2015 på ComUng var det 110 unga vuxna som fick arbete eller 
började studera. Av dessa var det 67 hushåll som erhöll försörjningsstöd. 

Under hösten 2015 arbetade Lunds kommun och Arbetsförmedlingen 
fram en lokal överenskommelse för att minska antalet unga vuxna som 
varken arbetar eller studerar. En kartläggning av befintliga insatser 
genomfördes och behov och utmaningar utkristalliserades. 
Överenskommelsen trädde i kraft 1/1 – 16, gäller i tre år och ska 
revideras en gång per år. Följande mål sattes upp i överenskommelsen:

• Ökat antal unga som fullföljer sin gymnasieutbildning med 
gymnasieexamen.

• Öka kunskapen bland Lunds unga om våra verksamheter
• Öka och fördjupa befintlig samverkan
• Under 2016 ska vi bibehålla den redan låga nivån av unga 

arbetslösa för att därefter minska antalet arbetslösa i Lund.

För att komma vidare med arbetet i den lokala överenskommelsen har det 
utarbetats en tids- och aktivitetsplan, dels med konkreta aktiviteter men 
även med utredningsuppdrag för att fortsätta undersöka behov hos 
målgrupper. Bland annat har behov av insatser för målgruppen 
ensamkommande unga vuxna samt flytkingungdomar undersökts under 
våren och gruppen hemmasittare/ avhoppare har blivit tydligare i 
projektet ComUng III. Viktigt med den lokala överenskommelsen är att 
den omfattar alla unga vuxna i åldern 16 till 25 år. 

Flera projekt, som är kopplade till ComUng och den lokala 
överenskommelsen både fortsätter och startar under hösten 2016, bland 
annat Plug-in, IPS-coach riktad mot målgruppen, projekt LUKA 
(samverkan mellan arbetsförmedlingen och LUGI), traineejobb i 
kommunen mm. ComUng är det självklara valet som nav för projekt och 
verksamhet för de unga vuxna i Lunds kommun som behöver extra stöd 
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för att närma sig arbetsmarknaden eller återinträda på arbetsmarknaden. 
DUA (delegationen för unga till arbete) förespråkar samverkansnav för 
att uppnå ett bra samarbete kring unga vuxna med behov av extra stöd. 

En eventuell besparing på ComUng skulle innebära en tillbakagång till 
traditionellt arbete med mindre samverkan runt den unge vilket kommer 
innebära att fler unga vuxna fördröjer sin etablering på arbetsmarknaden. 
Möjligheten att fortsätta att utveckla samverkan och finna nya arbetssätt 
minskar om ComUng mister resurser. 

Administrativt bidrag till föreningar

Arbets- och försörjningsenheten beviljar ideella föreningar som har 
lönebidragsanställd personal ett schabloniserat bidrag. (Detta har funnits 
sedan början av 1980-talet). De föreningar som kan komma ifråga är 
handikapp/klientorganisationer, kultur/invandrarföreningar och 
idrottsföreningar. Det schabloniserade beloppet uppgår till 21 tkr, 18 tkr 
respektive 15 tkr för en heltidsanställd per år. 
Innevarande års budget uppgår till 350 tkr (samma som flera år tidigare) 
fördelat på cirka 15 olika föreningar. 

Syftet med bidraget är att stimulera föreningar att anställa personer med 
funktionsnedsättning vilket är kriteriet för att ha rätt till lönebidrag.
Arbetsförmedlingen fattar beslut om vem som kan få en 
lönebidragsanställning och sköter all uppföljning kring anställningen. 
Anställande förening har arbetsgivaransvaret. Arbets- och 
försörjningsenheten sköter det administrativa genom att bevilja 
föreningen bidrag enligt ovan.

Skulle det administrativa bidraget till föreningar upphöra finns det en risk 
att de inte kan behålla sin personal med lönebidragsanställningar.

Gränsdragning mellan kommunen och Arbetsförmedlingen 
gällande ansvar för nyanlända flyktingar

En viktig komponent i sammanhanget är gruppen nyanlända flyktingar 
som Lunds kommun kommer att ta emot de närmaste åren enligt den nya 
lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning och 
som trädde i kraft tidigare i år. Lunds kommun kommer enligt den nya 
lagen att ta emot 378 nyanlända flyktingar (uppskattningsvis 80 % vuxna 
20 % barn) 2016 och siffran för 2017 är 544 (uppskattningsvis 60 % 
vuxna 60 % barn). Därtill kommer de som bosätter sig på egen hand i 
kommunen, uppskattningsvis cirka 200 per år under samma period.

En stor del kommunens ansvar och åtagande kring nyanlända flyktingar 
är att erbjuda boendelösningar. Ett annat tydligt uppdrag är att erbjuda 
samhällsorientering. Det är dock Arbetsförmedlingen som har hela 
ansvaret för etablering på arbetsmarknaden de första två åren. Om den 
nyanlände inte har fått arbete eller börjat en utbildning efter den tiden blir 
jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) aktuell. Om behov av ekonomiskt 
stöd finns efter det tredje året, så är det socialtjänstens reguljära 
verksamhet med försörjningsstöd som träder in. Arbetsförmedlingen har 
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dock fortfarande kvar sitt grunduppdrag gällande personer som saknar 
arbete.

Socialförvaltningen har ansvar att tillsammans med arbetsförmedlingen 
arbeta med de personer som har låg eller ingen prestationsförmåga, och 
som därmed söker försörjningsstöd istället för etableringsersättning.

Statistik från Arbetsförmedlingen

I dagsläget är det 221 inskrivna i etableringen i Lunds kommun, varav 80 
personer är aktuella hos Arbetsförmedlingen sedan 1 april i år. 23 
personer har arbete inom etableringsplan (de kvarstår i plan 6 månader 
sedan de fått arbete, men uppbär ingen etableringsersättning.) 
Efter etableringen har Arbetsförmedlingen svårt att få fram aktuell 
statistik, men här är några siffror för ett par veckor sedan: 

År 2014: 16 personer till arbete eller utbildning.
År 2015: 24 personer till arbete eller utbildning.
54 personer har lämnat etableringen i Lunds kommun under 2016. Av 
dessa omfattas 21 personer av JOB. Utöver dessa 21 finns ytterligare 5 
personer i JOB sedan 2015.

Man vet att de flesta går till arbete och färre till utbildning.

Utbildningsnivå hos de 221 inskrivna

2 forskarutbildning
81 eftergymnasial utbildning längre än 2 år
19 eftergymnasial utbildning kortare än 2 år
45 gymnasieutbildning
25 förgymnasial utbildning motsvarande 9-10 år
43 kortare än 9 år
5 saknar formell grundläggande utbildning

Av ovanstående redovisning är det redan nu svårt att precisera behovet av 
kommunala arbetsmarknadsåtgärder för de nyanlända efter de första tre 
åren i kommunen. 

Konsekvensanalys 

Ovanstående redovisning visar på en möjlig besparing på 2 482 tkr. 
fördelade på:
– 3 arbetsmarknadskonsulenttjänster           1 500 tkr
– 5 OSA anställningar              732 tkr
– 0,5 arbetsledartjänst inom KL gruppen             250 tkr 

Som det går att utläsa av utredningen blir det inte lätt att minska på 
arbetsmarknadsåtgärder med tanke på de konsekvenser detta skulle 
innebära, framförallt avseende försörjningsstöd, snarast finns ett behov 
att utöka arbetsmarknadsåtgärderna vad det gäller ComUng. Det är troligt 
att belastningen ökar på andra delar inom socialförvaltningen om fler 
personer blir kvar på försörjningsstöd och i ett utanförskap. En annan 
viktig komponent i diskussionen är de olika överenskommelser och avtal 
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som Lunds kommun har ingått med Arbetsförmedlingen, men även med 
Försäkringskassan för att arbeta med långtidsarbetslösa personer som har 
det svårt att hitta tillbaka till ett jobb efter en långtidsarbetslöshet eller 
sjukskrivning. 

Arbetsmarknadsåtgärder som det de ser ut i dag erbjuder möjligheter för 
personer som står långt ifrån eller utanför den reguljära arbetsmarknaden 
eller har hamnat utanför det generella väldfärdssystemet, att via 
arbetsträning, praktikplats och utbildningar förbereda och ge de 
färdigheter som underlättar deras återinträde i den ordinära 
arbetsmarknaden.

Det finns i dag ett par pågående projekt som tillsammans med 
sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arbetar med 
kartläggning/utredning av orsakerna varför vissa personer har hamnat 
mellan olika myndigheter eller utanför det generella väldfärdssystemet. 
Att förstärka den här typen av insatser med adekvat kompetens som till 
exempel arbetsterapeutisk kompetens hade varit ett enormt kvalitativt 
språng inom verksamheten. Arbetet inom Finsamprojektet KAOSAM, 
riktat mot personer med oklar arbetsförmåga utifrån ohälsa, har varit 
framgångsrikt. Syftet med projektet är att ge rätt stöd och behandling 
genom samverkan med alla inblandade aktörer och genom att upprätta en 
samordnad individuell plan (SIP) tydliggöra ansvarsgränserna om vem 
som gör vad. Det är viktigt att det aktiva arbetet med personer med 
ohälsa kan fortsätta efter projektperioden och tankar finns att bilda en 
särskild arbetsgrupp som arbetar mot denna målgrupp. 
Arbetsmarknadskonsulent på Råby gård bör ingå samt arbetsterapeut 
eller motsvarande. 

De förändringar som vi anser möjliga inom gruppen 
arbetsmarknadskonsulenter kan på kort sikt skapa en oro bland 
personalen eftersom det blir en osäker situation för dem. Det gäller att 
börja en process för att säkerställa antal tjänster som kan vara kvar samt 
vilken kompetens som måste introduceras inom verksamheten. Samtidigt 
måste rollen och uppdraget som arbetsmarknadskonsulent tydliggöras 
och en eventuell översyn av nuvarande teamindelning inom arbets- och 
försörjningsenheten. På längre sikt kommer förändringen gynna i första 
hand de personer som behöver socialförvaltningens insatser, men även 
leda till en effektivisering och jämnare fördelning av ärendena inom 
enheten.

Ricardo Espinoza
verksamhetschef



   ABC för riskbedömning inför ändring i 
verksamheten

A

Precisera
ändringen

B

Gör risk-
bedömningen

C

Åtgärda

A – Precisera den planerade förändringen

- Vad består ändringarna av?

- Var ska ändringarna genomföras?

- Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?

- Underlaget som ligger till grund för den eventuella förändringen finns som särskild bilaga att ta del av och har 

informerats om i särskild ordning av arbetsgivaren vid ett informationsmöte för medarbetarna och fackliga 

representanter den 29/9. Där beskrivs genomgående bakgrunden till den eventuella förändringen, var 

förändringarna  i så fall ska göras och vilka som kan komma att beröras. Konkret innebär förslaget (som denna 

riskbedömning tar hänsyn till) att

- 3 tjänster tas bort av arbetsmarknadskonsulenterna (förkortas vidare AMK), från nuvarande 12 till framtida 9.

- Denna riskbedömning har gjorts vid möte den 19/10 2016 med den berörda medarbetargruppen, 

representanter från arbetsgivaren, fackliga representanter (Vision och SSR) samt HR-konsult (som också gjort 

denna sammanställning)

-

-

-

-

Tänk på att:

• Arbetstagare, skyddsombud och i förekommande fall elevskyddsombud ska ges möjlighet att vara med 

när riskbedömning och handlingsplan görs.

• Använd gärna företagshälsovården som stöd vid behov.

• I Arbetsmiljöverkets broschyr Riskbedömningar inför ändringar i verksamheten finns tips och exempel 

på faktorer. Länk till broschyren finns via Arbetsmiljöprocessen på Inloggad. 

• Mall för riskbedömning och handlingsplan vid riskbedömning finns i Arbetsmiljöprocessen. 



   ABC för riskbedömning inför ändring i 
verksamheten

B – Gör riskbedömningen

- Vilka risker innebär ändringarna?

- Är riskerna allvarliga eller inte? (Not: riskerna har kategoriserats utifrån den matris 

(GRÖN/GUL/RÖD) som grupperar riskerna utifrån två faktorer: SANNOLIKHET att risken får 

konsekvenser och SKADA som kan uppstå i och med detta.)

C – Åtgärda

- Vilka åtgärder ska genomföras?

- När ska åtgärderna vara genomförda?

- Vem ser till att åtgärderna genomförs?

- Fokus för denna riskbedömning är arbetsmiljöpåverkan på kvarvarande arbetsgrupp – som i sin tur består av 

ett antal olika risker som belyses nedan:

- Fler ärenden per person. Då ärendena till sin karaktär ofta tar lång tid och är komplicerade mht klientgruppen 

innebär det en högre arbetsbelastning, mer tidspress och kan få olika stressrelaterade konsekvenser. RÖD

- AMK bidrar till att personer i klientgruppen når självförsörjning, vilket i sin förlängning leder till ett positivt 

ekonomiskt resultat för kommunen. Tar man bort ett antal AMK-tjänster kommer fler klienter vara kvar i 

ekonomiskt bistånd vilket leder till en högre ekonomisk belastning för kommunen och indirekt innebär större 

arbetsbelastning/stress på de yrkeskategorier som då får hantera dessa klienter istället (socialsekreterare) RÖD

- (Personliga) nätverk/kontakter försvinner om vissa AMK slutar, dessa nätverk är viktig förutsättning för att 

kunna lotsa in klienterna i insteget mellan ekonomiskt bistånd och arbete GUL

- Kompetens försvinner – AMK besitter erforderlig kunskap för att på ett konkret sätt ”få folk i arbete”, vilket 

man menar är uppdraget – och risken blir att de som är kvar efter en neddragning får ett arbete av mer 

utredande karaktär, vilket inte ger samma verksnytta och inte heller samma arbetsglädje. Kan leda till 

frustration och känsla av otillräcklighet. GUL

- Utifrån antagandet att Lunds kommun framöver kommer att få ett högre antal kommunhänvisade flyktingar, 

bedömer personalen att det finns en risk i att arbetsbelastningen i och med detta kommer att öka. Risken 

bygger på antagandet att Arbetsförmedlingen, som är den instans som har huvudansvaret för denna grupp 

under de första två åren efter ankomst till Sverige, inte kommer att lyckas få alla kommunhänvisade flyktingar i 

arbete inom den tidsperioden – vilket i sin tur innebär att de riskerar hamna i gruppen som får 

försörjningsstöd, och blir då arbetsmarknadskonsulenternas ansvar. GUL

-

-



   ABC för riskbedömning inför ändring i 
verksamheten

A

Precisera
ändringen

B

Gör risk-
bedömningen

C

Åtgärda

A – Precisera den planerade förändringen

- Vad består ändringarna av?

- Var ska ändringarna genomföras?

- Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?

-- Underlaget som ligger till grund för den eventuella förändringen finns som särskild bilaga att ta del av och 

har informerats om i särskild ordning av arbetsgivaren vid ett informationsmöte för medarbetarna och fackliga 

representanter den 29/9. Där beskrivs genomgående bakgrunden till den eventuella förändringen, var 

förändringarna  i så fall ska göras och vilka som kan komma att beröras. Konkret innebär förslaget (som denna 

riskbedömning tar hänsyn till) att

- 1 arbetsledartjänst tas bort från den s k KL-gruppen, från nuvarande antal 3 till kommande antal 2.

- Denna riskbedömning har gjorts vid möte den 24/10 2016 med den berörda medarbetargruppen, 

representanter från arbetsgivaren, fackliga representanter (Vision) samt HR-konsult (som också gjort denna 

sammanställning)

-

-

-

-

Tänk på att:

• Arbetstagare, skyddsombud och i förekommande fall elevskyddsombud ska ges möjlighet att vara med 

när riskbedömning och handlingsplan görs.

• Använd gärna företagshälsovården som stöd vid behov.

• I Arbetsmiljöverkets broschyr Riskbedömningar inför ändringar i verksamheten finns tips och exempel 

på faktorer. Länk till broschyren finns via Arbetsmiljöprocessen på Inloggad. 

• Mall för riskbedömning och handlingsplan vid riskbedömning finns i Arbetsmiljöprocessen. 



   ABC för riskbedömning inför ändring i 
verksamheten

B – Gör riskbedömningen

- Vilka risker innebär ändringarna?

- Är riskerna allvarliga eller inte?

C – Åtgärda

- Vilka åtgärder ska genomföras?

- När ska åtgärderna vara genomförda?

- Vem ser till att åtgärderna genomförs?

- Man ser inga risker överhuvudtaget med den tänkta förändringen. Man kommenterar istället den föreslagna 

förändringen så här:

- Förändring är något positivt, gör att vi kan ställa om till ett nytt läge. Vi får då anledning att prioritera och se 

över verksamheten, jobbar vi rätt? Vi har haft många förändringar genom åren och det har vi klarat fint, 

handlar om hur man förbereder det och viktigt att arbetsgruppen diskuterar det och inte enbart tar del av 

skriftliga underlag. Vi har ofta en bra förankring hos Lundaföretagen, och Tekniska förvaltningen  bistår med 

god hjälp till verkstaden – vilket gör att arbetet som görs i verkstaden håller hög kvalitet och de som jobbar där 

har bättre förutsättningar när de kommer ut på den öppna arbetsmarknaden. Vilket är bra dessutom eftersom  

jobben då också stannar inom kommunen istället för att motsvarande tjänster behöver köpas in av privata 

aktörer.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Ebba Orton, HR-konsult
046-35 80 14

Protokoll fört vid förhandling enligt MBL §11 2016-10-05 
samt 2016-10-27

Parter

För arbetsgivarparten: Annika Pettersson, Socialdirektör
Ricardo Espinoza Pena, Verksamhetschef
Ebba Orton, HR-konsult

För arbetstagarparten: Pirjo Termonen, SSR
Lars Öst, Vision

§1

Förhandling har påkallats av arbetsgivaren. Arbetsgivaren önskar förhandla i 
enlighet med den utredning/det underlag som sedan tidigare skickats ut till 
berörda parter och informerats om närmre vid MBL §19 2016-09-26. 
Arbetsgivarens skäl till att underlaget förhandlas i särskild ordning och inte 
inom ramen för gällande Samverkansavtal är att den föreslagna åtgärden som 
presenteras i underlaget är av sådan karaktär att den bör behandlas särskilt.

§2

Vision framför synpunkt att man önskat att arbetsgivaren redan innan MBL §11 
gjort en risk- och konsekvensanalys avseende den tänkta åtgärden avseende 
vilken inverkan åtgärden kan ha på den kvarvarande personalen om åtgärden 
genomförs.

SSR håller med Vision i ovanstående och lägger till synpunkt att man saknar en 
analys över de framtida utmaningar som står för dörren i och med att det ökade 
antalet flyktingar Lunds kommun kommer att ta emot och deras behov av 
arbetsmarknadsinsatser från socialförvaltningen för att etableringen ska bli så 
lyckad som möjligt. 

Arbetsgivaren framför att det är svårt att i dagsläget kunna överblicka eventuella 
risker och konsekvenser detta kan ha innan nämnden fattat beslut om att 
åtgärden ska genomföras. Avseende SSRs synpunkt framför arbetsgivaren att 
Arbetsförmedlingen har ansvaret för etableringen av flyktingar och att det är 
svårt att i dagsläget överblicka eventuella behov några år framåt. Inte minst med 
tanke på nämndens ekonomiska läge. Arbetsgivaren framför också att man gjort 
överväganden i underlaget utifrån den information man har i dagsläget.
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§3

Efter diskussion överenskommes att förhandlingen i denna del ajourneras och 
att arbetsgivaren åtar sig att initiera en risk- och konsekvensanalys dels 
avseende gruppen arbetsmarknadskonsulenter, dels avseende den s k KL-
gruppen. Därefter återupptas förhandlingen. Som en konsekvens av detta återtar 
arbetsgivaren beredningsunderlaget inför nästkommande nämndmöte och 
anmäler det till därpå följande nämndmöte i november istället. 

§4

Tidpunkt för risk- och konsekvensanalyser bestäms och ny tid för återupptagen 
ajournerad förhandling sätts till 27/10 kl 13.00. Förhandlingen ajourneras.

§5

Förhandlingen återupptas 2016-10-27.

§6

De fackliga representanterna anför att de berörda medarbetarna har tagit fram en 

skrivelse med synpunkter som man vill bifoga till beslutsunderlaget. 

Arbetsgivaren är dock tydlig med att a) det är nämndens ordförande som 

godkänner underlag b) en sådan skrivelse ligger utanför den antagna process 

som finns med samverkan/risk- och konsekvensanalyser mm c) om synpunkter 

framkommer från medarbetarna bör dessa framföras av deras fackliga 

representanter inom ramen för samverkan/förhandling. Arbetsgivaren anför 

också att nämndbeslutet kring detta underlag kom i april 2016, medarbetarna 

har genomgående erbjudits delaktighet i olika delar av processen och att det 

därmed inte är aktuellt att bifoga skrivelsen till protokollet inför nämndbeslut. 

Arbetsgivaren föreslår att den här typen av synpunkter diskuteras inom ramen 

för APT. Efter diskussion enas parterna om att ingen skrivelse ska bifogas 

protokollet.

§7

Arbetsgivaren går igenom det faktatillägg som tillkommit i beslutsunderlaget 

angående prognos för ett ökat antal nyanlända samt hur etableringen av dessa 

ska gå till för kommunens räkning. Tillägget behandlar också gränsdragningen 

mellan kommunens uppdrag jämfört med Arbetsförmedlingens. Arbetsgivaren 

anför att det är svårt att göra en prognos då förutsättningarna ändras över tid och 

därför är prognosen osäker. De fackliga representanterna har inga invändningar 

mot tillägget.

§8

Arbetsgivaren går igenom båda risk- och konsekvensanalyserna, de fackliga 

representanterna har inga anmärkningar på dessa. Arbetsgivaren betonar att den 

föreslagna åtgärden syftar till att renodla uppdraget för de berörda grupperna 

samt använda en ändamålsenlig metod i arbetet för att bättre uppnå önskvärda 

resultat med verksamheten.
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§9

Vision har inga synpunkter på underlaget. Man anför att man från Visions sida 

är nöjda med att ha kunnat vara delaktiga i framtagandet av underlaget. SSR har 

heller inget att invända och poängterar att man ser det som positivt att 

arbetsgivaren kunde ajournera denna förhandling för att kunna göra risk- och 

konsekvensanalyser.

§10

Förhandlingen avslutas i enighet.

Vid protokollet

_______________________
Ebba Orton 

Justeras

_______________________
Annika Pettersson
Socialdirektör

_______________________ _____________________
Lars Öst Pirjo Termonen
för Vision för SSR
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Sammanträdesdatum

2016-04-13

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 54 Delårsbokslut per den 31 mars 2016
Dnr SO 2016/0083

Sammanfattning
Socialnämndens rapport är upprättad i enlighet med kommunens 

riktlinjer. Rapporten är uppställd enligt kommunens mall, som anger 

rapportens upplägg, disposition och rubriker.

Socialnämnden har påbörjat målarbetet, som inkluderar särskilda 

uppdrag, genom att analysera nuläge i syfte att ta fram lämpliga 

aktiviteter för att på effektivast sätt nå målen. Ett flertal aktiviteter, som 

ligger i linje med uppsatta mål och särskilda uppdrag, har även påbörjats 

eller varit sedan tidigare påbörjade.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 april 2016

Yrkanden
Ordföranden Peter Fransson (S) yrkar att som en del av handlingsplanen 

för att uppnå en budget i balans ge förvaltningen i uppdrag att inleda 

översyn av resurserna arbetsmarknadsåtgärder och föreningsbidrag för 

eventuell minskning.

Beslut

Socialnämnden beslutar

att     godkänna delårsrapport per den 31 mars 2016 och översända den 

till kommunstyrelsen samt

 

att     som en del av handlingsplanen för att uppnå budget i balans, ge 

socialförvaltningen i uppdrag att inleda översyn av resurserna för 

arbetsmarknadsåtgärder och föreningsbidrag för eventuell 

minskning.

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-13 SO 2016/0055

Justerare Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2016-04-13 klockan 16.30–19.20

Ledamöter Peter Fransson (S), ordförande

Erik Hammarström (MP), vice ordf

Göran Wallén (M), 2:e v ordf

Eva S Olsson (S), t om kl 18:05 § 53

Dan Ishaq (M)

Sven-Bertil Persson (V)

Sonja Lindlöf (L)

Mattias Horrdin (C)

Yumna Ramadan (FI)

Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Anna Gawrys (S), ersätter Eva S Olsson (S) fr om § 54

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Ersättare K Arne Blom (S)

Amanda Bjernestedt (MP)

Ola Borre (L)

Mark Collins (L)

Martin Stensson (V)

David Liljedahl (C)

Kellemoa Kebede (KD)

Övriga Annika Pettersson, socialdirektör

Inger Wallin Fröman, verksamhetschef

Marie Olsson, verksamhetschef

Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef

Martin Karlsson, vik nämndsekreterare

Filippa Mellbourn, ekonomichef

Kerstin Rydkvist Wildt, kommunikatör

Christina Schoug, tf enhetschef

Justerare Agneta Lindskog (KD)

Paragrafer § 52-68

Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 18 april kl 16:30

Underskrifter
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-04-13 SO 2016/0055

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Martin Karlsson

Ordförande

Peter Fransson (S)

Justerare

Agneta Lindskog (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2016-04-13

Paragrafer § 52-68

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-19 Datum då anslaget tas ned 2016-05-11

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Martin Karlsson


