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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-10-19 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Önnerup   

Tid 2018-10-19, kl. 15:30-16:15 
 

 

Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Britt Hjertqvist (L) 
Pia Johnson (S) 
Anna Ericson (M) 
Malin Taggu (M) 

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
ersätter Anders Widesjö (M) 
ersätter Krister Wiman (M)  

 
Övriga deltagare 

 
Philip Nilsson 
Lennart Eriksson 
Marie Hellström  

 
nämndsekreterare  
avdelningschef  
specialistsocionom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Pia Johnson  

   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-10-19 
Omedelbar justering 
 
 
 
 

Paragraf  
§150-§151 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 

 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer 
 Justerande  

 
 

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

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-10-19   

Paragrafer §150-§151   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-10-19 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-11-11 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN AU § 150    
 
 

Beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen om placering på 
behandlingshem 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av placering på 
behandlingshem för NN.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Utskottets handläggning 
Specialistsocionom Marie Hellström informerar om ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-10-19 

‒ Bilaga 1: Vårdplan 
‒ Bilaga 2: Skrivelse från Psykiatrin Skåne   

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott beviljar i enlighet med 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

NN placering på behandlingshem under perioden 2018-10-22 till och med 2019-
04-21. Detta då behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.  

‒ Socialnämndens arbetsutskott uppdrar förvaltningen att fullfölja dialogen med 
berörd ansvarig vid psykiatri Skåne, i syfte att i aktuellt ärende överenskomma om 
fördelning av kostnader baserat på de två huvudmännens respektive 
ansvarsområde, i enlighet med upprättad ramöverenskommelse 2013-06-10 
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning m.fl. Rapportering skall 
presenteras vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-11-22. 

‒ Socialnämndens arbetsutskott uppdrar förvaltningen att, utifrån tillämpliga 
regelverk, utreda hanteringen vid utflyttning från träningslägenhet som 
tillhandahålls av socialförvaltningen. Rapportering skall presenteras vid 
socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-11-22. 
 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 

Bilaga SN AU § 150  
 
______________________ 
Sändlista 
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SN AU § 151    
 
 

Uppdrag 

 
Ärendebeskrivning  
Vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde diskuterar utskottet befintlig 
ramöverenskommelse 2013-06-10 gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning m.fl., och hur överenskommelsens regleringar kring 
kostnadsfördelning tillämpas.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Socialnämndens arbetsutskott uppdrar förvaltningen att inventera externa 

boendeplaceringar beslutade av Lomma kommun från och med 2017-01-01 till och 
med 2018-10-19, där ramöverenskommelsens regleringar kring 
kostnadsfördelning varit tillämpbar. Inventeringen ska redovisa 
boendeplaceringarnas totalkostnad respektive kostnadsfördelning mellan 
parterna. Rapportering av inventeringen skall presenteras vid socialnämndens 
arbetsutskotts sammanträde 2018-11-22. 
 

 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


