
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 1 (11) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SOCIALNÄMNDEN 2014-04-22 
Plats  Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen    
Tid kl. 18.30-19.35  
Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande  

Robert Wenglén (M) 1:e vice ordförande 
Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande   
Lennart Badersten (M) ledamot  
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 Lena Forsberg (M)  
 

 

Övriga deltagare Gustav Carlberg (M) ersättare §§ 38-43 
Anna Ericson (M ) ersättare 
Krister Wiman (M) ersättare 
Monika Sandelin (M) ersättare 
Lena Svensson (C) ersättare 
Britt-Marie Pettersson, förvaltningschef §§ 38-44 
Susanne Persson nämndsekreterare §§ 38-44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Barbro Söderberg    

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2014-04-29 Paragrafer 
38-44 

Underskrifter Sekreterare   

  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 2014-04-22   

Paragrafer 38-44 (Paragrafer 36-37 
protokollförs i separat pro-
tokoll) 

  

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-04-30 Datum när anslaget  
tas ned 

2014-05-22 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-04-22 
 

SN § 38 Dnr SN 2014:69.040 
 
 

Kvartalsrapport januari-mars 2014 för socialnämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun ska kvartalsrapport  
upprättas per 31 mars. I kvartalsrapporten ska analys göras av periodens utfall/  
verksamhet samt en helårsprognos ingå. Socialförvaltningen har upprättat  
kvartalsrapport januari-mars 2014 för socialnämnden.   
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-04-10 § 60.  
Vid arbetsutskottets sammanträde presenterades endast preliminära siffror avse-
ende kvartalsrapporten. Till socialnämndens sammanträde har kvartalsrapporten 
kompletterats.  

 
Beslutsunderlag  
–  Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-04-10 § 60 
–  Socialnämndens kvartalsrapport januari-mars 2014.  

 
Socialnämnden beslutar följande:  
–   Socialnämnden har tagit del av och överlämnar Kvartalsrapport januari-mars 
2014 till kommunstyrelsen.  

 
./.                Bilaga A 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-04-22 
 

SN § 39   Dnr SN 2014:93.214 
 
 

Yttrande över förslag till detaljplan för Lomma 35:120 m fl i 
Lomma (stationsområdet)  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till samråd för att hämta in syn-
punkter på förslag till ny detaljplan för Lomma 35:120 m fl (stationsområdet).  
Socialnämnden har i ett tidigare skede av denna planprocess lämnat synpunkter 
och då föreslagit att planen ska kompletteras med sociala konsekvenser och kon-
sekvenser ur ett barnperspektiv samt att den fysiska tillgängligheten tillgodoses 
inom hela området.  

 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över detaljplan för 
Lomma 35:120.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-04-10 § 61.  
Vid socialnämndens arbetsutskott beslutade utskottet att ge förvaltningen i upp-
drag att till socialnämndens sammanträde göra kompletteringar i förslaget till ytt-
rande gällande konkretisering av behovet av tillgänglighet och god överblickbar-
het för att reducera risken att stationsområdet blir ett ”tillhåll”.Socialförvaltningen 
har till nämndens sammanträde genomfört dessa kompletteringar i remissyttran-
det.  

 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-04-10 § 61 
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-03-28, reviderat remiss-

yttrande.  
–    Samrådshandling förslag till detaljplan för Lomma 35:120 

 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översända detsamma till kommunstyrelsen.  
 

./.                Bilaga B 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN  2014-04-22 
 

SN § 40 Dnr SN 2014:87.214 
 
 

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Vinstorp 31:1  
(f.d vattenverkstomten) 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har bjudit in socialnämnden till samråd för att hämta in  
synpunkter på förslag till ny detaljplan för del av Vinstorp 31:1 (f.d. vattenverks-
tomten). Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra för bostäder 
inom planområdet.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över detaljplan för del av 
Vinstorp 31:1.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-04-10 § 62.  
 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-04-10 § 62 
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-03-28 
– Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Vinstorp 31:1  

 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget 
och översända yttrandet till kommunstyrelsen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-04-22 
 

SN § 41 Dnr SN 2014:52.700 
 
 

Yttrandet med anledning av remiss – Betänkandet Framtidens 
valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)  
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen gav i oktober 2012 en särskild utredare i uppgift att analysera och ut-
värdera effekterna av införandet av lagen om valfrihetssystem inom socialtjänst-
området.  

Utvärderingen skulle särskilt fokusera på vilken effekt reformen har haft för bru-
karna och därutöver ge en samlad bild när det gäller utvecklingen av utförare ur 
ett mångfaldsperspektiv, hur LOV fungerar ur konkurrenssynpunkt samt vilken 
betydelse reformen haft för utvecklingen av bland annat kvalitet, kostnader och 
effektivitet i de kommuner och inom de områden där LOV tillämpas.  

Utredningen har nu lämnat sitt betänkande och Lomma kommun har getts möjlig-
het att lämna synpunkter.  

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen  
avseende framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten.  
 
Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-04-10 § 63.  
Vid socialnämndens arbetsutskott deltog inte Barbro Söderberg (S) i arbetsutskot-
tets beslut.  

 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-04-10 § 63 
– Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2014-03-27 
– Remiss Betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten  
(SOU 2014:2) 

 
Särskilt yttrande 
Vid socialnämndens sammanträde lämnar Barbro Söderberg (S) ett särskilt ytt-
rande från den Socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden, daterat 2014-04-22.  

 
Socialnämndens handläggning  
Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer ställer frågan om socialnämnden kan besluta 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända detsamma till kom-
munstyrelsen samt om socialnämnden kan föreslå kommunstyrelsen att anta ytt-
randet som sitt och översända det till Socialdepartementet. Ordförande finner att 
socialnämnden svarar ja.  
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SOCIALNÄMNDEN 2014-04-22 
 

Forts. SN § 41 Dnr SN 2014:52.700 
 

Ordförande Sofia Forsgren-Böhmer ställer därefter frågan om socialnämnden kan 
besluta att bilägga Barbro Söderbergs (S) särskilda yttrande till protokollet.  
Ordförande finner att socialnämnden svarar ja.  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översända detsamma till kommunstyrelsen.  

 
– Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet som sitt och  
översända det till Socialdepartementet.  

 
–   Socialnämnden beslutar att Barbro Söderbergs (S) särskilda yttrande från den 
Socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden biläggs protokollet.  

 
./.                Bilaga C 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-04-22 
 

SN § 42 Dnr SN 2014:15.002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 
 

 1.  Beslut fattade på grund av delegation 
  - Delegationslista IFO 2014-03-01 - 2014-03-31 
  - Delegationslista HVO 2014-03-01 - 2014-03-31 
  - Delegationslista avgiftsbeslut 2014-03-01 - 2014-03-31 

 - Sammanställning över beslut fattade på delegation från socialnämnden  
  (ej dokumneterade i Procapita) 2014-01-01 – 2014-01-31 

  

  - Delegationsbeslut fattade av ordförande Sofia Forsgren-Böhmer  
  2014-03-27:  
  Beslut om omedelbartomhändertagande jml 6 § LVU  
  Placering på institution jml 11 § LVU  
 

2. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2014-04-10 §§ 52-64 
 
3. Beslut från kommunfullmäktige 2014-03-20 § 14, Fastställande av komplette-

rande mål med tillhörande åtgärder i ”Miljömål för Lomma kommun – mål 
och genomförande samt kunskapsunderlag 2014-2020”.  

 
4. Beslut från kommunstyrelsen 2014-02-26 § 27, Fastställande av komplette-

rande mål med tillhörande åtgärder i ”Miljömål för Lomma kommun – mål 
och genomförande samt kunskapsunderlag 2014-2020”. Godkännande av Mil-
jömål för Lomma kommun – mål och genomförande samt kunskapsunderlag 
2014-2020” samt godkännande av samrådsredogörelse för densamma.  

 
5. Beslut från kommunstyrelsen 2014-04-02 § 35, Förslag om tillämpning av 

driftramar från och med budgetår 2015 och om förenklad hantering av interna 
poster samt revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun 

 
6. Beslut från kommunstyrelsen 2014-04-02 § 38, Återrapportering av utförd in-

tern kontroll 2013  
 

7. Beslut från kommunstyrelsen 2014-04-02 § 45, Förslag till förändrad debite-
ringsmodell för IT-verksamhet 

 
8. Beslut från kommunstyrelsen 2014-04-02 § 44, Fatsställande av preliminära 

ramar för åren 2015-2017 
 

9. Anmälan om Lex Sarah, utredning daterad 2014-02-26 
 

10. Rapport – Missförhållanden, daterad 2014-03-16  
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SOCIALNÄMNDEN 2014-04-22 
 
                  SN § 42 Dnr SN 2014:15.002 
 
 

11. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO 2014-04-10 dnr 8.5-
9562/2014 

 
12. Information om viktiga datum under 2014 avseende överenskommelser som 

har inriktning på socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård 
 

13. Hantering av inkommen skrivelse från PRO Bjärred, dnr SN 2014:65 
 

14. Dom från Kammarrätten i Göteborg 2014-04-15, mål nr 1378-14 
 

15. Dom från Kammarrätten i Göteborg, 2014-02-12 mål nr 6472-13.  
 

16. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-02-11, mål nr 8169-13.  
  

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

18. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-04-03 mål nr 3229-14 
 

19. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-03-11 mål nr 961-14 
 

20. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-02-18, mål nr 7562-13 
 

21. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-03-26 mål nr 881-14 
 

 
Socialnämnden beslutar följande: 
– Socialnämnden har tagit del av och lägger delegationsbeslut och meddelanden 
till handlingarna.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-04-22 
 

SN § 43 Dnr SN 2014:3.709 
 
 

Information från förvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om 
 
– Den 15 maj är det temadag (heldag) för socialnämnden på Flädie Mat och 
Vingård. Fokus för dagen kommer att vara på barn och individ- och  
familjeomsorgen. En inbjudan till temadagen kommer att skickas ut till social-
nämnden. 

 
– Ny programperiod för 2014-2020 inom EU-området är utlyst. Information om  
möjlighet att söka pengar kommer att ges för förvaltningen på ett seminarium den 
22 maj. 
 
–  Förvaltningen har påbörjat förberedelsearbete avseende Budget 2015-2017.  
 
– Kommundialogen äger rum den 23 april.  

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

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2014-04-22 
 

SN § 44  
 
 

Övrigt  
 
–  Ordförande Sofia Forsgren Böhmer redovisar en presentation gällande social-
nämndens verksamhet. Presentationen kommer att visas på Kommundialogen den 
23 april.  

 


