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SOCIALNÄMNDEN 2014-03-25 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp   
Tid kl. 18.30-20.10 

 
 

Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande  
Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande   
Lena Forsberg (M) ledamot  
Lennart Badersten (M) ledamot § 24 
Anita Ekdahl (M) ledamot  
Lena Archenholtz (M) ledamot 
Britt Hjertqvist (FP) ledamot 
Gunilla Tynell (FP) ledamot 
Per Lindell (SPI) ledamot 
Annika Mårtensson (S) ledamot 
Björn Haaland (M) tjg.ersättare för Robert Wenglén (M)  
Gustav Carlberg (M) tjg. ersättare för Lennart Badersten 
(M) §§ 25-35 
 

 

Övriga deltagare Gustav Carlberg (M) ersättare § 24  
Anna Ericson (M) ersättare 
Krister Wiman (M) ersättare 
Kim Köster ( M) ersättare 
Gun Britt Ohlsson (FP) ersättare 
Lena Svensson (C) ersättare  
Conny Bäck (S) ersättare 
Åsa-Marie Sundström, avdelningschef § 24 
Britt-Marie Pettersson, förvaltningschef §§ 24-35 
Susanne Persson, nämndsekreterare §§ 24-35 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Barbro Söderberg    

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2014-04-01 
 

Paragrafer 
 24-35 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 21-
23 protokoll-
förs separat 

  Susanne Persson   
 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 2014-03-25   

Paragrafer 24-35  (§§ 21-23 protokollförs 
i separat protokoll) 

  

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-04-02 Datum när anslaget tas 
ned 

2014-04-24 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma    

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-03-25 
 

SN § 24 Dnr SN 2013:188.750 
 
 

Rapport om systematisk metod för kvalitetssäkring och  
uppföljning inom individ- och familjeomsorgen  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens arbetsutskott har uppmärksammat behovet av en systematisk  
metod för kvalitetssäkring och uppföljning av insatser inom individ- och  
familjeomsorg. Syftet är att metoden med tiden ska kunna användas vid all hanter-
ing av inkomna ärenden till individ- och familjeomsorgen. Socialnämndens  
arbetsutskott gav därför, 2013-09-19 SN AU § 115, socialförvaltningen i uppdrag 
att till mars månads sammanträde 2014, återkomma med ett förslag till systema-
tisk metod för kvalitetssäkring.  
 
Vid genomgång av individ- och familjeomsorgens arbete framkommer att de allra 
flesta områden fungerar väl. Det finns vissa delar i processen som behöver förtyd-
ligas, utvecklas och förankras för att stärka rättssäkerheten för den enskilde samt 
sätta fokus på barns behov av att komma till tals i utredningar och vid placeringar 
samt deras skydd i vissa situationer. Utvecklingsområdena beskrivs i detalj i tjäns-
teskrivelse från socialförvaltningen.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 40.  

 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 40.  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-21 

 
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av rapporten.  
 
–   Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i enlighet med 
uppgjord plan, med återrapport avseende metodutveckling vid nämndens sam-
manträde i september månad 2014.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-03-25 
 

SN § 25 Dnr SN 2014:69.040 
 
 

Månadsuppföljning per januari-februari 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsuppföljning per januari-februari 2014 för socialnämndens verksamhet  
presenteras.  

 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 41.  

 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 41.  
– Månadsuppföljning för socialnämnden per januari-februari 2014 

 
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av månadsuppföljning per januari-februari för 
2014.  
 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-03-25 
 

SN § 26 Dnr SN 2014:60.040 
 
 

Investeringsbudget för socialnämnden för åren 2015-2017 
 
Ärendebeskrivning 
Investeringsramar och tidplan för investeringsprocessen för 2015-2017 fastställ-
des 2013-12-11 av kommunstyrelsen. Investeringsprocessen ska präglas av lång-
siktighet. Demografiska faktorer såväl som behov av om- och tillbyggnader med 
mera måste beaktas i planeringen.  

 
År 1 och 2 (i detta fall 2015-2016) i flerårsplanen är utgångspunkt för de invester-
ingsramar som fastställs inför kommande år. Omprioriteringar inom befintlig ram 
ska göras om de demografiska förutsättningarna eller andra förutsättningar ändrats 
väsentligt. Beredningen av investeringsbehoven ska alltså främst inriktas på år 3 i 
flerårsplanen, det vill säga 2017. Dessutom ska en översiktlig beredning ske av 
investeringsbehoven efter planperioden, i detta fall under åren 2018-2021. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till investeringsbudget för socialnämn-
den.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 42.  

 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 42.  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-27 
– Sammanställning av investeringsbehov 2015-2021 

 
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till investeringsbudget 
för 2015-2017 och överlämna den till kommunstyrelsen.  

 
./.                Bilaga B 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-03-25 
 

SN § 27 Dnr SN 2013:20.759 
 
 

Begäran om redovisning för 2013 års beviljade statsbidrag till 
personliga ombud i Skåne 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen beviljar statsbidrag till kommunens verksamhet för personligt om-
bud. Ett personligt ombud arbetar med att stödja personer med psykiska funk-
tionshinder. Lomma kommun har upphandlat personligt ombud av PO Skåne, till-
sammans med Staffanstorps kommun. Länsstyrelsen begär nu redovisning av 
verksamheten inför utbetalning av statsbidrag i maj 2014.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram en redovisning av 2013 års beviljade statsbi-
drag till personliga ombud i Skåne, redovisningen inkluderar även en ekonomisk 
redovisning.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 43.  

 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 43.  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-01-15 

 
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att lägga redovisningen om 2013 års beviljade stats- 
bidrag till personliga ombud till handlingarna samt översända redovisningen till 
Länsstyrelsen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-03-25 
 

SN § 28 Dnr SN 2014:57.700 
 
 

Inventering av socialnämndens riktlinjer  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden fattar beslut om riktlinjer för nämndens verksamhetsområde.  
Socialförvaltningen har genomfört en inventering av befintliga riktlinjer. Inventer-
ingen inkluderar vilka riktlinjer nämnden beslutat om samt när de senast revidera-
des. Inventeringen visar att socialnämnden har fyra gällande riktlinjer för verk-
samheten och att samtliga reviderats under åren 2012-2013: Riktlinjer för 
bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funk-
tionsnedsättning (reviderad maj 2012), Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (revide-
rad oktober 2013), Riktlinjer för serveringstillstånd (reviderad maj 2012) samt 
Riktlinjer för förskrivning av tekniska hjälpmedel (reviderad maj 2012).  
Förvaltningen föreslår att en fördjupad översyn av nu gällande riktlinjer ska 
genomföras. 
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 45.  

 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 45.  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-25 

 
 Socialnämnden beslutar följande: 
–  Socialnämnden beslutar att ha tagit del av inventeringen. 

 
– Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämndens 
riktlinjer, med återredovisning vid nämndens sammanträde i november månad 
2014. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 8 (14) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDEN 2014-03-25 
 

SN § 29 Dnr SN 2013:238.701 
 
 

Remissvar angående bildandet av en regional utvecklingsenhet 
inom Kommunförbundet Skåne 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunförbundet Skåne har skickat en remiss till Skånes kommuner, där de väl-
komnar kommunerna att lämna synpunkter på sitt förslag att inrätta en regional 
utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne, med uppdrag att stödja kunskapsut-
veckling. Förslagets bakgrund är att de tillfälliga statliga utvecklingsmedlen för 
kunskapsutveckling inom socialtjänst och därtill berörd hälso- och sjukvård 
kommer att avvecklas 2015. Efter avvecklingen av det statliga stödet finns en för-
väntan att regionerna ska skapa egna, långsiktiga stödstrukturer för evidensbase-
rad praktik.  

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar.  

Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 46.  

Beslutsunderlag  
– Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 46.  
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-21 
– Remiss från Kommunförbundet Skåne 
– Lomma kommuns remissvar angående bildandet av en regional utvecklings-

enhet inom Kommunförbundet Skåne  
 

 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att besvara remissen i enlighet med upprättat remissvar 
daterat 2014-02-24.   

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-03-25 
 

SN § 30  Dnr SN 2013:209.709 
 
 

Rapport till socialnämnden avseende teknikutveckling 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens arbetsutskott gav den 17 oktober 2013 socialförvaltningen i upp-
drag att utreda möjligheten att använda digitala hjälpmedel/lösningar inom verk-
samheten, i syfte att underlätta vardagen för den enskilde (i samarbete med bru-
karorganisationer) samt att utreda möjligheten att utveckla och använda tekniska 
lösningar inom hemtjänsten (i samarbete med Förenade Care).  
 

Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 47.  
 

Beslutsunderlag  

–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 47.  
–   Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-24  

 
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens plan för det fortsatta arbetet med 
strategi för teknikutveckling i socialförvaltningens verksamheter. 

 
– Socialnämnden beslutar att, i enlighet med överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om utveckling av e-hälsa, strategin ini-
tialt ska innefatta konceptet trygghet, service och delaktighet i hemmet genom di-
gital teknik inklusive en övergång till digitala trygghetslarm.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-03-25 
 

SN § 31 Dnr SN 2012:158.060 
 
 

Svar på brev från demensföreningarna i Skåne angående färd-
tjänsten och Skånetrafiken 
 
Ärendebeskrivning 
Demensföreningarna i Lomma, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Vel-
linge och Östra Göinge har i ett brev till kommunfullmäktigeordförandena och re-
giondirektören uttryckt sin oro över brister i färdtjänsten. Kommunstyrelsen har 
överlämnat skrivelsen till socialnämnden. Regiondirektör har besvarat brevet å 
Region Skånes vägnar.   
 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på svar till demensföreningarna i 
Skåne.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 48.  

 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 48. 
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2014-02-24 
– Brev från demensföreningarna angående färdtjänsten och Skånetrafiken 
– Svar från Regiondirektören till demensföreningarna 
– Svar från Lomma kommun till demensföreningarna  

 
 Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden besvarar demensföreningarnas brev enligt upprättat svar daterat 
2014-02-21.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-03-25 
 

SN § 32  Dnr SN 2012:158.000 
 
 

Uppföljning av avtal med Förenade Care  
 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har ingått avtal med Förenade Care gällande verksamhetsdrift av 
särskilt boende och hemtjänst i ordinärt boende. Avtalet löper från 2013-03-01 till 
2016-02-29 med möjlighet till förlängning med två år vid två tillfällen. Avtalet 
har följts upp genom tillsyn i verksamheten under december 2013. Resultatet från 
tillsynen redovisas i tjänsteskrivelse från socialförvaltningen.  

 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 49. 
 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 § 49. 
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-02-27 
– Tillsynsrapport: Uppföljning av avtal med Förenade Care 
– Svar från Förenade Care på avtalsuppföljning  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-03-25 
 

SN § 33   Dnr SN 2014:15.002 
 
 

 Delegationsbeslut och meddelanden 
 

 1.  Beslut fattade på grund av delegation 
  - Delegationslista IFO 2014-02-01 - 2014-02-28 
  - Delegationslista HVO 2014-02-01 - 2014-02-28 
  - Delegationslista avgiftsbeslut 2014-02-01 - 2014-02-28 
  
  - Delegationsbeslut fattat av socialnämndens ordförande 2014-03-04  
  avseende att vård enligt 3 § LVU ska upphöra enligt 21 § LVU.  
 

2. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-03-13 §§ 30-51 
 

3. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-02-18, mål nr 8742-13 
 

4. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2014-03-04 dnr 8.4.2-
41337/2013 angående tillsyn av HVB barn och unga vid Integrationsboendet 
Smedgatan i Lomma.  

 
5. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2014-03-04 dnr 8.4.2-

1735/2014 angående tillsyn av HVB barn och unga vid Integrationsboendet 
Smedgatan i Lomma.  

 
6. SPF Gamla Bjered, Verksamheten år 2013 i siffror 
 
Socialnämnden beslutar följande: 

 -  Socialnämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till hand-
lingarna.  

 
 

 
 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 13 (14) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDEN 2014-03-25 
 

SN § 34 Dnr SN 2014:3.709 
 
 

Information från förvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om 
 
– Enkät från Socialstyrelsen avseende äldreomsorgen (Öppna Jämförelser).  
Enkäten ska vara besvarad den 31 maj. Resultatet kommer att presenteras för so-
cialnämnden under hösten.  
 
– Från och med vecka 14 kommer nyckelfria lås att monteras i Lomma för de 
som har hemtjänst. Låsen kommer att vara i drift den 28 april. Under hösten 
kommer nyckelfria lås även att monteras i Bjärred.  
 
– Matleverans från Sodexo upphör från den 1 april. Alternativa lösningar för de 
som är berörda finns.  

 
– Från och med nästa sammanträde kommer ordinarie ledamöter att få sina 
handlingar på Ipad. Ersättarna kommer även fortsättningsvis att få handlingar ut-
skickade med post.  

 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-03-25 
 

SN § 35    
 
 
Övrigt 
 
Ärendebeskrivning  

                   Socialnämndens ledamöter summerar dagens verksamhetsbesök.  
 
Socialnämnden beslutar följande:  
– Socialnämnden lägger punkten övrigt till handlingarna.  

 


