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SOCIALNÄMNDEN 2014-02-13 
Plats  Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen   
Tid kl. 18.30-20.15 

 
 

Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande  
Robert Wenglén (M) 1:e vice ordförande  
Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande   
Lena Forsberg (M) ledamot  
Lennart Badersten (M) ledamot  
Anita Ekdahl (M) ledamot  
Lena Archenholtz (M) ledamot 
Britt Hjertqvist (FP) ledamot 
Gunilla Tynell (FP) ledamot 
Per Lindell (SPI) ledamot 
Conny Bäck (S) tjg. ersättare för Annika Mårtensson 
 

 

Övriga deltagare Björn Haaland (M) ersättare 
Gustav Carlberg (M) ersättare 
Anna Ericson (M) ersättare 
Monika Sandelin (M) ersättare 
Catrin Koch (M) ersättare 
Lena Svensson (C) ersättare  
Britt-Marie Pettersson, förvaltningschef §§ 10-20 
Lennart Eriksson, avdelningschef, §§ 10-11 
Charlotte Widén Odder, avdelningschef, §§ 10-11 
Åsa-Marie Sundström, avdelningschef §§ 10-11 
Ingela Karlström, ekonom, §§ 10-11 
Susanne Persson, nämndsekreterare §§ 10-20 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Barbro Söderberg    

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2014-02-18 Paragrafer 
 10-20 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 8-9 
protokollförs  

  Susanne Persson  separat 
 Ordförande   

  Sofia Forsgren-Böhmer   
 Justerande  

 
 

  Barbro Söderberg  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2014-02-13   

Paragrafer 10-20 Paragraferna 8-9  
protokollförs separat  

  

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-02-20 Datum när anslaget tas 
ned 

2014-03-14 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma    

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-02-13 
 

SN § 10 Dnr SN 2014:4.759 
 
 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken 2 kap 
7 § punkt 1 
 
Ärendebeskrivning 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1  
avseende N.N.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-02-04 § 18.  
 
Beslutet protokollförs i särskild bilaga.  
 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-02-04 § 18 
– Skrivelse från socialförvaltningen 2014-01-09 
    
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att lägga ned faderskapsutredning enligt Föräldrabal-

ken 2 kap 7 § punkt 1 avseende N.N.  
 

Bilaga SN § 10 /14 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-02-13 
 

SN § 11 Dnr SN 2014:86.700 
 
 

Bokslut för socialnämnden 2013  
 
Ärendebeskrivning 
Bokslut för socialnämnden 2013 presenteras. Bokslutet sammanfattar årets  
händelser, mål och måluppfyllelse, ekonomi och framtid för socialnämndens 
verksamhet.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-02-04 § 21.  
 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-02-04 § 21 
– Preliminärt bokslut for socialnämnden 2013  
    
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna 

förslag till bokslut 2013 för socialnämndens verksamhet inklusive förslag till 
text i årsredovisningen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-02-13 
 

SN § 12 Dnr SN 2014:31.042  
 
 

Anhållan om överföring av budgetavvikelser i socialnämndens 
drift- och investeringsbudget 2013  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 2010-11-25 (KF §97/2010) nya regler för överfö-
ring av budgetavvikelser. Huvudprincipen är att 100 % av alla uppkomna positiva 
och negativa avvikelser överförs till nästkommande budgetår. En förutsättning för 
överföring av positiva avvikelser är att lagreglerade krav på verksamheten ska 
vara uppfyllda och fastställda fullmäktigemål inom respektive KF-verksamhet ska 
vara uppnådda.  

 
Baserat på kommunens fastställda regler för resultatöverföringar samt för möjlig-
heten att skapa en buffert för de stora utmaningar inom framförallt IFO och LSS 
som nämnden står inför under de närmaste åren, föreslås att nämnden hos kom-
munfullmäktige anhåller om överföring av den positiva budgetavvikelsen för so-
cialnämnden.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-02-04 § 22.  
 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-02-04 § 22 
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2014-02-03  

  
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om överföring av 
den positiva budgetavvikelsen i socialnämndens driftbudget 2013 på 5 791 tkr.  
 
– Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om att  
investeringsmedel om 30 tkr överförs till 2014.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-02-13 
 

SN § 13 Dnr SN 2014:4.19.739 
 
 

Patientsäkerhetsberättelse för 2013  
 
Ärendebeskrivning 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 senast den 1 mars 
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur pati-
entsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som 
vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har uppnåtts. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
Arbetet med patientsäkerhet innebär att vårdgivaren kontrollerar och följer upp 
verksamheten och genomför förbättringar för att minimera antalet vårdskador.  

Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-02-04 § 20.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-02-04 § 20 
–Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2014-01-22 
–Patientsäkerhetsberättelse från kommunen  
–Uppföljningsplan för patientsäkerhetsarbetet 
–Uppföljning av rutiner för hygien, genom egenkontroll 
–Uppföljning genom observationer i verksamheterna, 2013 
–Rapport angående hygienenkät 
–Patientsäkerhetsberättelser från Förenade Care 

 
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta och fastställa förvaltningens upprättade patient-
säkerhetsberättelse för 2013 som sin egen. 

 
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av Förenade Cares patientsäkerhetsberät-
telse för 2013. 

 
– Socialnämnden beslutar att ha tagit del av rapporter och  
uppföljningar tillhörande tjänsteskrivelse daterad 2014-01-22.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-02-13 
 

SN § 14 Dnr SN 2012:145.042  
 
 

Sammanställning över genomförd intern kontroll 2013 inom  
socialnämndens verksamhetsområde  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens plan för uppföljning av intern kontroll 2013 fastställdes av  
socialnämnden 2012-09-04. Uppföljningen av den interna kontrollen ska, i enlig-
het med kommunens reglemente för intern kontroll, rapporteras till kommunsty-
relsen respektive kommunens revisorer, senast i samband med årsbokslutets upp-
rättande. I tjänsteskrivelse daterad 2014-01-28 redovisas en sammanställning av 
genomförd intern kontroll avseende 2013.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-02-04 § 24.  
 
Beslutsunderlag  
–   Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-02-04 § 24 
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2014-01-28  
– Socialnämndens plan för uppföljning av intern kontroll 2013  
   
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av förvaltningens sammanställning över genomförd 
uppföljning av intern kontroll 2013 och översänder denna till kommunstyrelsen 
respektive kommunrevisionen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-02-13 
 

SN § 15 Dnr SN 2013:208.709  
 
 

Uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål i LUKAS 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Om kommuninvånare har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens 
service har de möjlighet att lämna dem till LUKAS, Lomma kommuns system för 
hantering av synpunkter och klagomål. Förvaltningarna gör årligen en uppföljning 
av de synpunkter som inkommit. Målet med uppföljningen är att nämnderna ska 
få ett samlat underlag för att kunna göra en analys kring vilka förbättringar som 
behöver göras. Individ- och familjeomsorg, hälsa, vård och omsorg samt LSS-
verksamheten har, förutom möjligheten att lämna synpunkter via LUKAS, ett av-
vikelsesystem där avvikelser som identifierats och som rör enskilda brukare, regi-
streras och åtgärdas.  
 
Under perioden 2013-01-01 - 2013-12-31 har det inkommit 69 synpunkter som 
berör socialnämndens ansvarsområde. De flesta av dessa har inkommit via kom-
munens hemsida. Utifrån nämndens framtagna ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete inom socialtjänsten har ansvarig chef ansvar för kvalitetsförbätt-
ringar inom sitt ansvarsområde. Berörd verksamhet behandlar synpunkterna lö-
pande under året när de inkommer och vidtar eventuella åtgärder. Utifrån de syn-
punkter som inkommit under år 2013 bedömer förvaltningen att det inte 
framkommer brister på systemnivå inom socialnämndens ansvarsområde.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-02-04 § 23.  
 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-02-04 § 23 
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2014-01-14 
– Sammanställning av ärenden i LUKAS 
    
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen av inkomna synpunkter och  
klagomål i LUKAS och lämnar uppföljningen vidare till kommunstyrelsen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-02-13 
 

SN § 16 Dnr SN 2014:23.709 
 
 

Redovisning av inkomna avvikelser och missförhållanden inom 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 5 kap ska 
vårdgivaren, den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ta emot 
och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Inkomna rappor-
ter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att vårdgiva-
ren, den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna se möns-
ter eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. 

 
Om enskilda eller anhöriga/närstående i Lomma kommun har synpunkter eller 
klagomål kan de kontakta verksamheten direkt eller handläggare/tjänsteman på 
socialförvaltningen. Synpunkter och klagomål som är kopplade till enskilda bru-
kare och som avser uteblivna insatser eller händelser som innebär att verksamhe-
ten i något avseende brister när det gäller kraven på kvalitet, rapporteras som en 
avvikelse. Samtliga avvikelser och Lex Sarah-rapporter skickas till kvalitetsstra-
tegen som vid årets slut sammanställer och analyserar dem. Under 2013 har totalt 
125 avvikelser rapporterats. Fördelningen av avvikelserna mellan verksamhetsom-
rådena åskådliggörs i tjänsteskrivelse daterad 2014-01-27.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-01-27 § 25.  
 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-01-27 § 25 
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2014-01-27  

 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-02-13 
 

SN § 17 Dnr SN 2014:10.004  
 
 

Fastställande av arkivbeskrivning för socialnämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (kap 4 §2) och arkivlagen ska varje myn-
dighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen 
kallas denna arkivbeskrivning (§ 6). Arkivbeskrivningen ska visa myndighetens 
organisation, hur arkivet är systematiserat, sekretessbestämmelser, uppgifter som 
myndigheten regelbundet hämtar in eller lämnar ut, var det förvaras och vem eller 
vilka som ansvarar för arkivet. I mån av behov redovisas även register eller andra 
hjälpmedel för återsökning i arkivet samt viktiga gallringsbestämmelser. Arkivbe-
skrivning och arkivförteckning ska fortlöpande revideras (4 §). 
 
Eftersom socialnämnden saknar arkivbeskrivning lämnas förslag till beskrivning 
upprättad av socialförvaltningen och framtagen i samråd med arkivmyndigheten. 
Beskrivningen är ett översiktligt och kortfattat komplement till dokumenthanter-
ingsplanen.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-02-04 § 27.  
 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-02-04 § 27 
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2014-01-08  
– Arkivbeskrivning för socialnämnden 
– Organisationsplan 
   
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att fastställa upprättad arkivbeskrivning för social-

nämnden i enlighet med bilaga.  
 
Bilaga A 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-02-13 
 

SN § 18 Dnr SN 2014:22.700  
 
 

Inspirationsguide för seniorer 
 
Ärendebeskrivning 
Gruppen äldre ökar och varje individs önskan att, så långt det är möjligt, få vara 
självständig hela livet bedöms komma att ha stor betydelse i framtiden. Hur vi 
mår när vi blir äldre beror till viss del på hur vi lever livet innan. Det hälsosamma 
åldrandet börjar redan när vi föds. Ett sätt att möta framtiden är att ge information 
och inspiration till val som kan komma att påverka livet som senior.  
 
Socialnämndens arbetsutskott har mot bakgrund av detta gett socialförvaltningen i 
uppdrag att utarbeta ett informationsmaterial till medborgarna som ska kunna vara 
ett stöd i förberedelserna av den ”sista tredjedelen av livet”. Socialförvaltningen 
har tagit fram en inspirationsguide för seniorer som nu presenteras. De områden 
som finns i den första inspirationsguiden är: boende, rörelse, mat, läkemedel, de-
mens och säkerhet. Inspirationsguiden kan lätt uppdateras en gång per år med nya 
fokusområden.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-02-04 § 28.  
 
Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-02-04 § 28 
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2014-01-27 
– Inspirationsguide för seniorer 
    
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-02-13 
 

SN § 19 Dnr SN 2014:15.002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 
 
 1.  Beslut fattade på grund av delegation 
  - Delegationslista IFO 2014-01-01 - 2014-01-31  
  - Delegationslista HVO 2014-01-01 - 2014-01-31 
  - Delegationslista avgiftsbeslut 2014-01-01 - 2014-01-31 

- Sammanställning över beslut fattade på delegation från socialnämnden,  
  ej dokumenterade i Procapita, period 2013-07-01  - 2013-12-30 

 
2. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2014-02-04 §§ 12-29 
 
3. Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg avseende ej verkställda 

beslut för perioden 1/10 – 31/12 år 2013  
 

4. Cirkulär 13:60 Ändringar i folkbokföringslagen (1191:481), dnr SN 
2014:17.709 

 
5. Tackbrev från Demensföreningen Lomma-Bjärred avseende föreningsbidrag, 

dnr SN 2013:153.753 
 

6. Tackbrev från Föreningen Neuroförbundet Lundabygden avseende förenings-
bidrag, dnr SN 2013:153.753  

 
Socialnämnden beslutar följande: 

 – Socialnämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 SOCIALNÄMNDEN 2014-02-13 
 

SN § 20 Dnr SN 2014:3.709 
 
 

Information från förvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om 
 
– Implementeringen av ”Barnens bästa” pågår. 
 
– Invigningen av det nya boendet Orion kommer att äga rum samma helg som 

Lommadagarna. Invigningen av boendet sker den 24 maj kl 10.00. I samband 
med invigningen av Orion kommer även Centrumtorget att invigas.  

 
– Li Djurfeldt har slutat sin tjänst som enhetschef och rekrytering av ny enhets-

chef pågår. Under tiden går avdelningschef Åsa-Marie Sundström även in som 
operativ chef för individ- och familjeomsorgen.  

 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 


